
KULLANMA T ALiMA TI 

VOLTAFLA~ 100 mg enterik film tablet 


Aglzdan ahDlr. 


• Etkin madde: Her bir tablet 100 mg diklofenak sodyum igerir. 

• 

• Yard,mcl maddeler: Mikrokristalize seliiloz, magnezyum steamt (E572), kolloidal silika 


dioksit, seliiloz asetat ftalat, dietil ftalat, hidnoksi propil metil selUloz (E464), 


hidroksipropil seliiloz, titanyum dioksit (E171), talk (E553b), klrmlzl demir oksit (E172), 


san demir oksit (E 172) 


Bu iiaci kullanmaya ba~lamadan once bu KULLANMA TALiMA TINI dikkatlice 

okuyunuz, ~iinkii sizin i~in gerekli bilgiler i~ermektedir. 

• Bu kullanma talimatlm saklaylmz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaf duyabilirsiniz. 

• Eger ilave sorulanmz olursa, liitfen doktorunuza veya eczacmlza dam~mlz. 

• Bu ilaf ki~isel olarak size refete edilmi$tir, ba~kalarma vermeyiniz. 

• Bu ilacm kullamml slrasmda, doktora veya hastaneye gittiginizde bu ilacl kullandlgmlZl 

doktorunuza soyleyiniz. 

• Bu talimatta yazllanlara aynen uyunuz. 	 j/af hakkmda size onerilen dozun dl$mda yiiksek 

veya dii6uk doz kul/anmaymlz. 

• 
Bu Kullanma Talimatmda: 


1. 	VOLTAFLAM nedir ve ne i~in kullamllr? 

2. 	VOLTAFLAM kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler 

3. 	VOLTAFLAM nasll kullamllr? 

4. Olasl yan etkiler nelerdir? 

5. 	VOLTAFLAM'm saklanmasl 

Ba~hklarl yer almaktadlr. 
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1. VOLTAFLAM nedir ve ne i~in kullaDlbr? 

• 	 Her tablet 100 mg etkin madde (diklofenak sodyum) i~erir. 

• 	 VOL TAFLAM, agn ve iltihap tedavisinde kullamlan "steroidal olmayan iltihap giderici 

ila~lar" (NSAii'ler) isimli bir il~ grubuna dahildir. 

• 	 10 veya 30 tabletlik ambalaj miktarlarmda bulunmaktadlr. 

VOLT AFLAM a~agIdaki rahatslzhklarm tedavisinde kullamlabilir: 


Kire~lenme (osteoartrit), eklemlerde agn ve ~eki1 bozuklugu (romatoid artrit) ve SIrt, boyun ve 


gogiis kafesi eklemlerinde sertle~me ile seyreden agnh ilerleyici romatizma (ankilozan spondilit) 


belirti ve bulgulannm tedavisi ile akut guta bagh eklem i1tihabl (akut gut artrit), akut kas-iskelet 


sistemi agnlan, ameliyattan sonraki agn (postoperative agn) ve agnh adet gorme (dismenore) 


tedavisinde endikedir. 


VOLTAFLAM'm nastl etki gosterdigi ya da size neden verildigi konusunda sorulanmz varsa 


liitfen doktorunuza dam~mlz. 


2. VOLTAFLAM'. kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler 

Doktorunuzun tUm talimatlarma dikkatle uyunuz. Bu bilgiler bu kullanma talimatmda yer alan 

genel bilgilerden farkh olabilir. 

VOLTAFLAM'. a~agldaki durumlarda KULLANMAYINIZ 

Eger, 

• 	 Diklofenak'a ya da VOLTAFLAM'm bu kullanma talimatmm ba~mda Iistelenen diger 

bile~enlerinden herhangi birine kar~l alerjiniz varsa, 

• 	 Daha once iltihap ya da agn tedavisinde kullanIlan i1a~lan (omegin asetilsalisilik asit, 

diklofenak ya da ibuprofen) aldIktan sonra alerji belirtileri ve bulgulan ya~adlysamz. Bunlar 

arasmda astlm (akcigerlerdeki hava yollarmda daralmaya bagh olarak ortaya ~lkan nefes 

darhgl, oksUrUk, hmltl nobeti), burun akmtIsI, deri dokUntUsU, yUzde ~i~lik yer alabilir. Bu 

hastalarda "steroidal olmayan iltihap giderici i1a~lar" (NSAii'ler)a ~iddetli, nadiren olUmci.il 

olabilen, anafilaksi adl veriten dilde ~i~me, nefes darhgI, tansiyon dU~UkliigU ve ciltte 

dokUnti.ilerin e~lik edebildigi tablonun olu~abildigi bildirilmi~ir. Alerjiniz oldugunu 

dU~UnUyorsamz doktorunuza dam~mlz. 
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• 	 Koroner arter cerrahisi (Kalp damar ameliyatI by-pass gibi) geyirdiyseniz, ameliyat oncesi, 

SlraSI ve sonraSI agnlarm tedavisinde, 

• 	 Mide ya da baglrsak iilseriniz (yara) varsa, 

• 	 Mide-baglrsak kanalmda kanamamz ya da delinme varsa, boyle durumlarda ortaya ylkan 

belirtiler arasmda kanh ya da siyah dl~kllama yer alabilir, 

• 	 Siddetli bobrek ya da karaciger hastahgmlz varsa, 

• 	 Aglr kalp yetmezliginiz varsa, 

• 	 Hamilelik doneminin son ily aymdaysamz. 

Bu uyanlar geymi~teki herhangi bir donemde dahi olsa sizin iyin geyerliyse VOLTAFLAM'1 


kullanmadan once bunu doktorunuza danl~mlz. Doktorunuz bu Hacm sizin iyin uygun olup 


olmadlgma karar verecektir. 


Alerjiniz oldugunu dil~Unilyorsamz doktorunuza danl~mlz. 


VOLTAFLAM'1 a~agldaki durumlarda niKKATLi KULLANINIZ 

• 	 Diklofenak tedavisine, kalp damar sistemi hastahklan iyin onemli risk faktOrlerini (omegin, 

yilksek kan basmcl, kanlmzda yag (kolesterol, trigliseritIer) dilzeylerinde anormal derecede 

yilkseklik, ~eker hastahgl, sigara kullanlml gibi) ta~lyan hastalarda, ancak dikkatli bir 

degerlendirme sonrasmda ba~lanmahdlr. Ozellikle yilksek dozda kullammmda (gilnlUk 150 

mg) ve uzun silreli tedavilerde bu riskin arttlgl gorUlmil~tilr. Bu yilzden, diklofenak 

tedavisinde milmkUn olan en klsa tedavi silresi ve en dil~Uk etkili doz tercih edilmelidir. Saghk 

meslegi mensuplarmm hastalarm diklofenak tedavisine devam etme gerekliligini dilzenli 

olarak tekrar degerlendirmelidir. 

• 	 Bilinen bir kalp ya da kan daman hastahgmlz varsa [aynca kontrol edilemeyen yUksek kan 

basmcI, konjestif kalp yetmezligi (kalbin vilcudun ihtiyaylanm kar~llayabilecek kadar kan 

pompalayamamasl), bilinen iskemik kalp hastahgl (kalbin oksijenlenmesini ve kanlanmasml 

saglayan damarm daralmasl) veya periferik arteriyel hastahk (atardamarlann daralmasl ve 

bunun sonucunda damarm besledigi bOigeye yeterince kan gidememesi durumu) dahil kalp 

damar sistemi hastahgl olarak tanlmlanlr.] VOL TAFLAM ile tedavi genellikle onerilmez. 

(Bilinen kalp hastahgmlz varsa ya da kalp hastalIgl riski ta~lyorsamz ve ozellikle 4 haftadan 

uzun silredir tedavi ediliyorsanlz; VOLTAFLAM He tedavinizi sUrdiirmeniz gerekip 

gerekmedigi doktorunuz tarafmdan yeniden degerlendirilecektir.) 
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• 	 Kalp damar sistemine yonelik yan etkiler a~lsmdan riskinizi momkon olan en do~ok seviyede 

tutmak ozere agn ve/veya ~i~liginizi hafifleten en do~ok VOLT AFLAM dozunu, momkon 

olan en klsa sOre boyunca almamz genellikle onemlidir. 

• 	 VOLTAFLAM' 1 ba~ka i1tihap giderici ila~larla (asetilsalisilik asit, kortikosteroidler, "kan 

sulandmcllar" ve SSRI olarak smlflandmlan depresyon ila~lan dahil) e~ zamanh olarak 

ahyorsamz (bkz. "Diger ila~lar ile birlikte kullamml"). 

• 	 Astlmmlz ya da saman nezleniz (mevsimsel alerjik nezle) varsa. 

• 	 Daha once mide Ulseri, mide kanamasl ya da siyah dl~kl gibi mide-baglrsak sorunlan 

ge~irdiyseniz ya da ge<;mi~te iltihap giderici ila~lar aldlktan sonra mide rahatslzltgl ya da mide 

yanmasl olduysa. 

• 	 Kolon iltihabl (Ulseratifkolit) ya da baglrsak iltihabl (Crohn hastaltgl) varsa. 

• 	 Karaciger ya da bobrekle ilgili sorunlanmz varsa. 

• 	 Vocudunuzun susuz kalml~ olma olaslhgl varsa (omegin hastahk, ishal, boyok bir ameliyat 

oncesi ya da sonrasl). 

• 	 Ayaklanmz ~i~iyorsa, 

• 	 Kanama bozuklugunuz ya da kanla ilgili ba~ka bozukluklanmz varsa (porfiri admda nadir bir 

karaciger sorunu dahil olmak ozere) 

• 	 Bag dokusu hastahklan ya da benzer bir rahatslzhgmlz varsa. 

Yukandaki uyanlar, ge<;mi~teki herhangi bir donemde dahi olsa sizin i~in gegerliyse lUtfen 

doktorunuza dam~mlz. 

• 	 VOL TAFLAM kullanlrken herhangi bir zamanda gogos agnsl, nefes darltgl, gO<;sozlUk ya da 

konu~mada bozulma gibi kalp ya da kan damarlan problemlerine i~aret eden belirti veya 

semptomlar ya~arsamz derhal doktorunuzu araymlZ. 

• 	 VOL TAFLAM, bir enfeksiyonun belirtilerini (omegin b~ agnsl, yOksek ate~) hafifletebilir ve 

dolaYlslyla enfeksiyonun saptanmasml ve yeterli derecede tedavi edilmesini go9Ie~tirebilir. 

Kendinizi iyi hissetmiyor ve doktora gorOnme ihtiyacl duyuyorsamz, VOL T AFLAM 

kullandlgmlzl doktorunuza soylemeyi unutmaymlz. 

• 	 Cok nadir durumlarda, diger i1tihap giderici ila~lar gibi VOLT AFLAM da ~iddetli alerjik 

reaksiyonlara (omegin dokontO) neden olabilir. 
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Eger yukanda talllrnianan belirtilerden herhangi birini ya~arsalllZ, derhal doktorunuza haber 

veriniz. 

VOLTAFLAM'm yiyecek ve i~ecek ile kullamimasl 

• VOL TAFLAM bir bardak su ya da ba~ka bir slvlyla yutulrnahdlr . 

• VOLTAFLAM'm ogUnler esnasmda kullalllirnasl onerilrnektedir. 

Hamilelik 

NaCI kullanmadan once doktorunuza veya eczacmlza danl$lnlz. 

Eger harnileyseniz ya da harnile olabileceginizi dU~UnUyorsalllz, bunu doktorunuza soyleyiniz. 

Kesinlikle gerekli olrnadlgl takdirde harnilelik donerninde VOLTAFLAM'1 kullanrnamahsmlz. 

Diger iltihap giderici ila9larda oldugu gibi VOL TAFLAM da harnilelik donerninin son U9 aymda 

kullalllirnarnahdlr, 9UnkU anne karnmdaki bebege zarar verebilir ya da dogurn slfasmda sorunlara 

neden olabilir. 

VOLTAFLAM harnile kalmrnasml gU9le~tirebilir. Hamile kalrnaYI planhyorsalllz ya da harnile 

kalrna konusunda sorunlanlllz varsa, gerekli olrnadlk9a VOLTAFLAM'1 kullanrnarnahsmlz. 

Emzirme 

• NacI kullanmadan once doktorunuza veya eczacmlza danl$lnlz . 

Eger bebeginizi ernziriyorsalllz, bunu doktorunuza soyleyiniz. 

VOL TAFLAM ahyorsalllz bebeginizi ernzirmernelisiniz, 9UnkU bu, bebeginiz i9in zararh olabilir. 

Ara~ ve makine kullamml 

VOLTAFLAM kullanan hastalarda nadir olarak gorme bozukluklan, sersernlik ya da uyku hali 

gibi yan etkiler gorUlebilir. Bu tOr etkilerini fark ederseniz, ara9 ve rnakine kullanrnamah ya da 

dikkatli oirnalllzi gerektiren ba~ka aktivitelerde bulunrnarnahsmlz. Bu tOr bir etkiyle 

kar~tla~tIgmlz takdirde bunu rnUrnkUn olan en klsa sUrede doktorunuza bildiriniz. 
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Diger i1a~lar ile birlikte kuliaDIml 

A;;agldaki ilm;lardan herhangi birini ahyorsamz bunu doktorunuza soylemeniz ozellikle 

onemlidir: 

• 	 Lityum ya da se~ici serotonin geri ahm inhibitOrleri (SSRI'lar); (bazl depresyon tiplerinin 

tedavisinde kullandan ilat;lar). 

• 	 Digoksin (kalp sorunlan i~in kullamlan bir i1~). 

• 	 Mifepriston (istenmeyen gebelikleri sonlandlrmak i~in kullamlan bir ila~). 

• 	 Diiiretikier (idrar soktiiriicu ila~lar). 

• 	 ACE inhibitorleri ya da beta-blokorler (yiiksek kan basmclmn ve kalp yetmezliginin 

tedavisinde kullamlan ila~lar). 

• 	 Diger iltihap giderici ila~lar (asetilsalisilik asitlaspirin ya da ibuprofen gibi). 

• 	 Kortikosteroidler (wcudun iltihaptan etkilenen bolgelerinde rahatlama saglamak i~in 

kullandan kortizon ve benzeri i1a~lar). 

• 	 Kan suiandmcilar (kanm plhtt1a~maslm onlemek i~in kullandan varfarin ve benzeri ilat;iar). 

• 	 Diyabet (;;eker hastahgl) tedavisinde kullanllan ila~lar (insulin hari~). 

• 	 Metotreksat (bazl kanser ya da eklem iltihabl turlerinin tedavisinde kullamlan bir ila~). 

• 	 Siklosporin, takrolimus (ozellikle organ nakli yapllan hastalarda kullanllan ilat;lar). 

• 	 Trimetoprim (idrar yolu enfeksiyonlarmdan korunmada ve bu enfeksiyonlann tedavisinde 

kullamhr). 

• 	 Kinolon tUrevi antibakteriyel i1a~lar (Enfeksiyona kar;;1 kullamlan bazl ila~lar). 

• 	 Vorikonazol (mantar enfeksiyonlarmda kullamlan bir ila~). 

• 	 Fenitoin (havale tedavisinde kullaniian bir ila~). 

• 	 Kolestipol ve kolestiramin (kolesterol du~Uriicu olarak kullanllan ila~lar) 

Eger rer;eteli ya da rer;etesiz herhangi bir ilacl $U anda kullamyorsamz veya son zamanlarda 

kullandmlz ise Wtfen doktorunuza veya eczacmlza bilgi veriniz. 

3. VOL T AFLAM nasil kuliaDIhr? 


Doktorunuzun verdigi talimatlara dikkatle uyunuz. Onerilen dozu ve tedavi suresini ~maymlz. 
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Uygun kullamm ve doz/uygulama slkhgl i~in talimatlar: 


Onerilen dozu a~maymlz. Agrmlzl kontroJ edebilen en dO~Ok dozu kullanmamz ve 


VOLTAFLAM'1 gerektiginden uzun sOre almamamz onemlidir. 


Doktorunuz tam olarak ka'Y tane VOL TAFLAM alacagmlzl size soyleyecektir. Tedaviye 


verdiginiz yamta baglt olarak doktorunuz daha yOksek ya da daha dO~Ok bir doz onerebilir. 


Eriskinlerde: 


Yakmmalar geceleri ya da sabahlarl daha yogunsa, VOLTAFLAM tercihen ak~amJarl 


ahnmahdlr. 


Uygulama yolu ve metodu: 


VOLT AFLAM, bir bardak suyJa veya ba~ka bir slvlyla birlikte bOtOn olarak yutulmahdlr. 


VOLTAFLAM'm yemek slrasmda almmasl onerilir. Tabletleri bolmeyiniz veya 'Yignemeyiniz. 


Deg~ik ya~ gruplarl: 


C;ocuklarda kullamml: 


VOL TAFLAM, dozu nedeniyle 'Yocuklara ve ergenlere (18 ya~ altl) verilmemelidir. 


• 

Ya~hlarda kullamml: 


Ya~h hastalar VOLTAFLAM'm etkilerine diger eri~kinlerden daha duyarh olabilir. Bu nedenle, 


ya~hlar doktor talimatlanna uymaya ozellikle dikkat etmeli ve ~ikayetlerin hafifletilmesi i'Yin 


gereken en dO~iik miktarda tablet kullanmahdtr. Ya~h hastalarm istenmeyen etkileri derhal 


doktorlarma bildirmeleri son derece onemlidir. 


Bobrek yetmezligi: 


VOL TAFLAM bobrek yetmezligi olan hastalarda kullamlmamahdlr. Bobrek yetmezligi olan 


hastalarda yapllml~ 'Yah~malar mevcut olmadlgmdan, doz ayarlamasma ili~kin onerilerde 


bulunulamaz. Hafif ita orta ~iddette bobrek yetmezliginiz varsa VOL TAFLAM'm dikkatli 


uygulanmasl konusunda doktorunuz sizi uyaracakttr. LUtfen doktorunuza dam~mlz. 


Karaciger yetmezligi: 


VOLTAFLAM karaciger yetmezligi olan hastalarda kullamlmamahdtr. Karaciger yetmezligi olan 
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hastalarda yapI1ml~ ~ah~malar mevcut olmadlgmdan, doz ayarlamasma ili~kin onerilerde 

bulunulamaz. Hafif ita orta ~iddette karaciger yetmezliginiz varsa VOLTAFLAM'm dikkatli 

uygulanmasl konusunda doktorunuz sizi uyaracaktlr. LUtfen doktorunuza dam~mlz. 

Eger VOLTAFLAM'm etkisinin rok gurlU veya zayif olduguna dair bir izleniminiz var ise 

doktorunuz veya eczacmlz ile IwnU$unuz. 

Kullanmamz gerekenden daha Cazla VOLTAFLAM kullandlysamz: 

• 
Kazayla doktorunuzun size soylediginden ~ok daha fazla tablet aldlysamz, derhal doktorunuzla 

ya da eczacmlzla temas kurunuz ya da bir hastanenin acil servisine ba~vurunuz. Tlbbi baklm 

gormeniz gerekebilir. 

VOLTAFLAM'dan kullanmamz gerekenden Jazlaslm kullanml§samz bir doktor veya eczaCl ile 

Iwnu§unuz. 

VOLTAFLAM kullanmaYI unutursamz: 

Unutulan dozlarz dengelemek irin rift doz almaylmz. 

Bir dozu almaYI unutursamz, habrladlgmlzda vakit ge~irmeden bu dozu ahmz. Ancak bu siire bir 

sonraki dozunuzun saatine yakmsa, sadece bir sonraki tableti zamamnda almamz yeterli olacaktlr. 

4. Olasl yan etkiler nelerdir? 

• TUm ila~lar gibi VOL TAFLAM'm i~eriginde bulunan maddelere duyarh olan ki~ilerde yan 

etkiler olabilir. 

Bazl yan etkiler ciddi olabilir 
Bu yaygm yan etkiler ozellikle uzun bir zaman periyodunda yuksek bir gunlUk doz (150 mg) 

almdlgmda her 1000 hastadan 1 ita 10'unu etkileyebilir 

• 	 Ani ve baslCI gogUs agnsl (miyokard enfarktUsU veya kalp krizi belirtileri). 

• 	 Nefessizlik, uzamrken soluma gU~lUgU, ayak veya bacaklarda ~i~lik (kardiyak yetmezlik 

belirtileri). 

• 	 Karm agrlsl, hazlmslzhk, mide ek~imesi, gaz, mide bulanbsl, kusma, 
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• 	 Mide veya bagusakta herhangi bir kanama belirtisi (kusmukta kan goriiImesi, siyah ya da 

koyu renkli dl~kl) 

• 	 Deri dokUlmeleri, ka~mtl, morarma, agnh klrmlZI bOlgeler, deri soyulmasl veya kabarclklar 

dahil olmak iizere aleIjik reaksiyonlar, 

• 	 YUz, dudak, eller veya parmaklarda ~i~lik 

• 	 Derinin ya da goziin beyazmm sararmaSl 

• 	 SUrekli bogaz agnsl veya yUksek ate~ 

• 	 idrar miktarmda veya goriintUsUnde beklenmeyen degi~im 

Yaygm goriilen yan etkiler (tOO hastanm 10'unu etkileyen): 

• 	 B~ agnsl, 

• 	 Sersemlik hissi, 

• 	 Vertigo (denge bozuklugundan kaynaklanan b~ donmesi), 

• 	 BulantI, 

• 	 Kusma, 

• 	 ishal, 

• 	 Sindirim gU91UgU (dispepsi (hazlmslzhk, sindirim bozuklugu) belirtisi), 

• 	 Karm agnsl, 

• 	 Gaz, 

• 	 i~tah kaybl, 

• Anormal karaciger fonksiyonu test sonu91an (omegin transaminaz dUzeylerinin yUkselmesi), 

• • Deri dokiintUsii, 

Seyrek yan etkiler (to.OOO hastanm t ila 10'unda goriilen) 

• 	 Kendiliginden oIu~an kanama ya da morluklar (trombositopeni yani kanamaYI durduran 

trombosit adl verilen hUcrelerin azalmasma bagh belirtiler), 

• 	 YUksek ate~ slk tekrarlayan enfeksiyonlar, sUrekli bogaz agnsl (agranUlositoz yani vlicudun 

enfeksiyonlara kar~l savunmasmda rol alan bazl hUcrelerin azalmasma bagh belirtiler), 

• 	 Nefes almada ve yutmada gU91Uk, deri dokUnrusU, ka~mtl, kurde~en, ba~ donmesi (a~m 

duyarhhk, anafilaktik ve anafilaktoid reaksiyonIar), 
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• 	 HmltI ve oksiiriik ile birlikte soluk ahp vermede ani gii9liik ve gogiiste slkl~ma hissi (astImm 

ya da ate~ varsa pnomonit olarak adlandmlan bir ge~it akciger iltihabl belirtileri), 

• 	 Ani ve ~iddetli ba~ agnsl, bulantI, sersemlik, uyu~ukluk, konu~amama ya da konu~ma gii9liigii, 

giiysiizlUk ya da dudaklar ve yiizde fely (serebrovaskiiler olay ya da inme belirtileri), 

• 	 Boynun sertle~mesi, ate~, bulantl, kusma, ba~ agnsl (aseptik menenjit olarak adlandmlan 

beyin zan iltihabl belirtisi), 

• 	 Kan kusma (hematemez belirtileri) ve/veya siyah ya da kanh dl~kllama (mide baglrsak 

kanamasl belirtileri), 

• 	 Kanh ishal (kanamah diyare belirtileri), 

• 	 Siyah dl~kllama (melena olarak adlandmlan baglrsak kanamasl belirtileri), 

• 	 Mide agnsl, bulantI (mide bagIrSak iilseri belirtileri), 

• 	 Derinin ya da gozlerin sararmaSI (sanhk belirtileri), bulantI, i~tah kaybl, koyu renkli idrar 

(hepatit [karaciger iltihabl ]/karaciger yetmezligi belirtileri), 

• 	 Sersemlik (uykululuk hali belirtisi), 

• 	 Mide agnsl (gastrit belirtisi), 

• 	 Karaciger bozuklugu, 

• 	 Ka~mtlh deri dokiintiisii (iirtiker [kurde~en] belirtileri), 

• 	 Genel ~i~me (odem belirtileri), 

• 	 Uygulama yerinde nekroz, 

• 	 Kahn bagIrSakta agn (bazen kanama ve bo~altlm/akmtl ile birlikte) . 

• <;ok seyrek yan etkiler (10.000 hastada l'den az goriilen) 

• 	 Ozellikle yiiziin ve bogazm ~i~mesi (anjiyoodem belirtileri), 

• 	 Havale (konviilsiyon belirtileri), 

• 	 Ba~ agnsl, ba~ donmesi (hipertansiyon ya da yiiksek kan basmcl belirtileri), 

• 	 Deri dokiintiisii, morumsu-klrmlzl lekeler, ate~, ka~mtl (vaskiilit [kan damarlarmm iltihabl] 

belirtileri), 

• 	 ishal, kann agnsl, ate~, bulantI, kusma (kanamah kolit (kahn baglrsak iltihabl) ve iilseratif 

kolit veya Crohn hastahgmm alevlenmesi dahil kolit belirtileri), 

• 	 Midenin iizerinde ~iddetli agn (pankreas iltihabl belirtileri), 
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• 	 Grip benzeri semptomIar~ yorguluk hissi~ kas agnIan~ kan testi sonuylarmda karaciger 

enzimlerinde artl~ (fulminant hepatit, karaciger nekrozu, karaciger yetmezligi dahil karaciger 

bozuklugu belirtileri), 

• 	 Deride kabarclk (bUlloz dermatit belirtileri), 

• 	 Deri renginin klrmlzl ya da mor oimasl (damar iitihabmm olasl belirtileri), kabarclkh deri 

dokUntiiIeri, dudaklarda, gozlerde ve aglzda kabarclklarm olu~masl, pullanma ya da 

soyulmayla birlikte gorUlen deri iltihabl (eritema muitiforme ya da ate~ varsa Stevens-Johnson 

sendromu (ciltte ve goz yevresinde kan oturmasl, ~i~lik ve klzankhkla seyreden iltihap) ya da 

toksik epidermal nekroliz (deride iyi SIVl dolu kabarclklarla seyreden ciddi bir hastahk) 

belirtileri), 

• 	 Pullanma ya da soyulmayla birlikte goriilen deri dokiintiisii (eksfoliyatif dermatit belirtileri), 

• 	 Derinin gUne~e hassasiyetinde artl~ (l~lga duyarhhk reaksiyonu belirtileri), 

• 	 Mor deri lekeleri (purpura ya da bir alerji nedeniyle olu~tuysa Henoch-Schonlein purpura 

belirtileri), 

• 	 ~i~kinlik, gUysUzIUk hissi ya da anormal idrara ylkma (akut bobrek yetmezligi belirtileri), 

• 	 idrarda a~lfl miktarda protein (proteiniiri belirtileri), 

• 	 YUzde ya da karmda ~i~me, yUksek kan basmcl (nefrotik sendrom belirtileri), 

• 	 YUksek ya da dU~Uk idrar ylkl~l, sersemlik, zihin karl~lkhgl, bulantt (tubulointerstisiyel nefrit 

belirtileri), 

• 	 idrar ylkl~mm ciddi ~ekilde azalmasl (renal pap iller nekroz belirtileri), 

• 	 DU~Ok klrmlzl kan hUcresi dOzeyi (anemi belirtisi), 

• 	 DU~Uk beyaz kan hOcresi dUzeyi (lokopeni belirtisi), 

• 	 Zaman, yer, yon algdarmda bozulma (Dezoryantasyon), 

• 	 Depresyon, 

• 	 Uyuma gUylOgO (uykusuzluk belirtisi), 

• 	 Kabus gorme, 

• 	 Uyaranlara kar~l a~lfl duyarh olma durumu, tepki gosterme yetenegi (irritabilite), 

• 	 Rahatslz edici dU~UnceIer ya da ruh hali (psikotik bozukluk belirtileri), 

• 	 Ellerde ya da ayaklarda karmcalanma ya da uyu~ukluk (parestezi belirtisi), 

• 	 Bellek zayIflamasl (haflza bozuklugunun belirtileri), 
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• Anksiyete, 

• Titreme (tremor), 

• Tat alma duyusunda bozulma (disgozi belirtileri), 

• Duymada gO~IOk (i~itme bozuklugunun belirtisi), 

• Gorme bozukluklan (gormede bozukluk, bulamk gorme, ~ift gorme belirtileri), 

• Kulak ~mlamasl, 

• Kablzhk, aglzda yaralar (stomatit [aglz i~inde iltihap] belirtileri), 

• Dilde ~i~me, klzankhk ve agn (gloss it [dil iltihabl] belirtileri), 

• Besinleri bogazdan mideye ta~lyan boruda bozukluk (ozofagus bozuklugu), 

• Ozellikle yemekten sonra Ost kann agnsl (intestinal diyafram hastahgl belirtisi), 

• <;arpmtl, 

• GogOs agrlsl, 

• Ka~mtIh, klrmlzl ve yanma hissine neden olan dokOntO (egzema belirtileri), 

• Deri iizerinde olu~an klzankhk (eritem), 

• Sa~ dokiilmesi (alopesi), 

• K~mtI (prurit), 

• Idrarda kan tespit edilmesi (hematilri), 


Bu yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza soyleyiniz. 


Eger VOLTAFLAM'1 birka~ haftadan daha uzun sOredir ahyorsamz, fark etmediginiz 

istenmeyen etkilere sahip olmadlgmlzdan emin olmak iyin doktorunuza diizenli kontrole 

gitmelisiniz. 

Yan etkilerin raporlanmasl 

Kullanma Talimatmda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda 

hekiminiz, eczacmlZ veya hem~ireniz ile konu~unuz. Aynca ka~lla~tIgmlz yan etkileri 

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "iIa~ Van Etki Bildirimi" ikon una tIklayarak ya da 0800314 

00 08 numarah yan etki bildirim hattml arayarak Tlirkiye Farmakovijilans Merkezi (TUF AM)'ne 

bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldugunuz ilacm gOvenliligi 

hakkmda daha fazla bilgi edinilmesine katkl saglaml~ olacaksmlz. 
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Eger bu kullanma talimalmda bahsi gefmeyen herhangi bir yan etki ile kar$zla$lrSamZ 

doktorunuzu veya eczacmlZl bilgilendiriniz. 

5. VOLTAFLAM'm sakianmasl 

VOLTAFLAM'i focuklarm goremeyecegi, eri$emeyecegi yerlerde ve ambalajmda sakiaymlz. 

30°C'nin altmdaki oda slcakhgmda ve orijinal ambalajmda saklaymlz. 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullammz. 

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VOLTAFLAM'1 kullanmaymlz. 

Ruhsat Sahibi: 

Biofarma ila~ San. ve Tic. A.~. 

Akpmar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 

Sancaktepe / iSTANBUL 

Telefon: (0216) 398 10 63 (Pbx) 

Faks: (0216) 419 27 80 

Uretim Yeri: 

Biofarma iIa~ San. ve Tic. A.~. 

Akpmar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 

Sancaktepe / iSTANBUL 

Telefon: (0216) 398 10 63 (Pbx) 

Faks: (0216) 419 27 80 

Bu kullanma talirnall ................ tarihinde onaylanml$tlr. 
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