
KULLANMA TALiMATI

LEVDAY 5 mg efervesan tablet

A[rz yolu ile allnrr.

t Etkin madde:

Her bir efervesan tablet, 5 mg Levosetirizin dihidroklortr igerir.

o Yardtmct maddeler:

Sitrik asit anhidrus, sodyum bikarbonat, maltodekstrin, povidon, aspartam (E951), asesglfam

potasyum ve bd'giirtlen aromasr iqerir.

Bu Kullanma Talimatrnda:

L LEWAY nedir ve ne igin kullan tr?

2, LEVDAY'i kullanmodan iince dikkat edilmesi gerekenler

J. LEWAY nasil kallarulr?

Bu ilacr kullanmaya baglamadan iince bu KULLANMA TALiMATINI rlikkatlicc okuyunuz,
giinkii sizin igin tinemli bilgiler igermektedir.

. Bu kullanma talimatmt saklaymrz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaq duyabilirsiniz.

. EEer ilave sorularmtz olursa, liitfen doktorunuza veya eczaantzct danrymrz.

. Bu ilaQ kisisel olarak sizin igin regete edilmiStir, baskalanna vermeyiniz.

' Bu ilacm kullantmt srastnda, dol'Iora veya hastaneye gitti{inizde dohorunuza bu ilact
kul I andt ltnn s 6yley i niz.

'Bu talimatta yaalanlara aynen uyunuz. ilaq hakhnda size dnerilen dozun dtsmda yiiksek vqta
tl ig iik doz kull anmaymz.

4. OIax yan etkiler nelerdir?

5. LEWAY'|n saklanmast

Baghldarl yer almaktadrr.



1. LEVDAY nedir ve ne igin kullanrhr?

r LEVDAY, alerji tedavisinde kullanrlan bir antihistaminiktir. Antihistaminik ilaglar,
histaminin etkisini yok eder, alerji belirtilerini ortadan kaldrnr.

r LEVDAY, 20 ve 30 efervesan tablet igeren plastik tiip / silikajelli plastik kapak
ambalajlarda piyasaya sunulmaktadrr. Tabletler sarr benekli, beyaz renkte, dtiz yiizeyli,
yuvarlak efervesan tabletler geklindedir.

o LEVDAY, 6 yag ve i.istii gocuklarda ve yetigkinlerde ale{ik nezle (intermittan / persistan

veya mevsimsel / pereniyal) ve nedeni bilinmeyen miizmin kurdeqen (kronik idiopatik
iirtiker) ile iliqkili belirtilerin (kaqrntr, kabartr, krzarrkhk) giderilmesinde endikedir.

2. LEVDAY'i kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

LEVDAY'i agafrdaki durumlarda KULLANMAyINIZ:
Eler:

o Etkin madde levosetirizin dihidrokloriir ya da LEVDAY'in yardrmcr maddelerinden herhanei
birisine kargr alerjiniz (aqrn duyarhhlrruz) varsa,

' Agrr bdbrek yetmezliliniz (Bdbrek fonksiyonlarrru izlemek igin kullamtan bir madde olan
kreatininin kandan temizlenme hlzr 10 ml/dak'mn altrnda ise) varsa.

LEVDAY'i agalrdaki durumlarda DIKKATLi KULLANINIZ:
. LEVDAY'in bebekler ve 6 yagrndan kiigiik qocuklarda kullanrmr d,nerilmemektedir.

' LEVDAY alkol ile birlikte ahndrlrnda dikkatli olunuz. Rasemik setirizinin alkoliin etkilerini
artrmadrlr gdsterildili halde hassasiyeti olan hastalarda, setirizin ya da levosetirizin'in alkol
veya beyne etkisi olan diler ilaglarla birlikte alnmasrmn uyantkhk iizerine olumsuz etkisi
olabilir.

' idrar torbantzt boEaltmama olasrhlrmz varsa (omurilik yaralanmasr veya prostat biiyiimesi
gibi durumlarda), doktorunuza damgrruz.

lttlyllt* ej!-t$!"k4erharlCr fI qg!9*q9 fuhr glsa sizin igin geserliyse liitfen doktorunuza
damgrnrz.

LEVDAY'in yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr

LEVDAY'i yemeklerle beraber veya yemek aralarrnda alabilirsiniz.

z



Hamilelik

. Ilact kullanmadan dnce doklorunuza veya eczaantza danryma.

. Hamilelerde kullanrmmdan kaqtrulmahdtr.

. Ancak doktorunuzun rislc/yarar oranmt gdzeterek verdi{i regeteye gdre kullanabilirsiniz.

. Tedaviniz strasmda hamile oldu{unuzu falk ederseniz hemen dolctorunuza veya eczactnna

dantsmtz.

Emzirme

. ilact kullanmadan 6nce doktorunuza veya eczactruza damstntz.

c Setirizin stite gegti{i igin emziren anneler kullanmamahdr.

Arag ve makine kullanrml

Levosetirizin kullanan bazr hastalar uyuqukluk, yorgunluk ve bitkinlik hissetmigtir. Eler tehlikeli

olabilecek eylemleri yapmayl, arug ya da makine kullanmayr du$iiniiyorsanlz, tedaviye

vereceliniz yamtl gdrene kadar beklemeniz ve dikkatli olmantz dnerilir. Bununla birlikte 6zel

testler dnerilen dozlarda levosetirizin ahndrktan sonra zihinsel uyamkhk, tepki verebilme yetene[i

ya da arag stirme yeteneginde hiqbir bozulma bulunmadrfrru ortaya koymu$tur.

LEVDAY'in igerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler haklunda iinemli bilgiler

LEVDAY her bir efervesan tablette 128,62 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollti sodyrm

diyetinde olan hastalar igin gdz dniinde bulundurulmahdrr.

LEVDAY aspartam (E951) igermektedir. Fenilalanin igin bir kaynak igermektedir. Fenilketoniiri

denilen bir hastahlr olan insanlar igin zararh olabilir.

LEVDAY 1 mmol (39 mg)'dan daha az potasyum ihtiva eder; bu dozda potasyuma baph herhangi

bir yan etki beklenmemektedir.

Diler ilaglar ile birlikte kullanrmr

Hassasiyeti ola:r hastalarda, setirizin ya da levosetirizin'in merkezi sinir sistemi i.izerinde etkisi

olan diler ilaqlar ile birlikte ahnmasrmn uyamkhk iizerine olumsuz etkisi olabilir.

E$er reqeteli ya da regetesiz herhangi bir ilacr Su anda kullanryorsantz veya son zamanlarda

kullandmtz ise ltitfen doktorunuza veya eczacmtza bunlar hakktnda bilgi veriniz.



3. LEVDAY nasrl kullanrhr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama stkhft iqin talimatlar:

LtsVDAY'i her zaman, tam olarak doktorunuzun siiyledili qekilde ahmz. Eler emin de[ilseniz

doktorunuza ya da eczacrmza tekrar dantgmahsrntz.

6 - I2 yaS arast gocuklarda: gtnde bir kez 5 mg (l efervesan tablet).

12 yaS ve iizeri ergenler ile yeliskinlerde: giinde bir kez 5 mg (1 efervesan tablet).

Uygulama yolu ve metodu:

LEVDAY'i bir bardak suda eritiniz ve bekletmeden iciniz. Giinliik dozun tek bir seferde ahnmast

dnerilir.

LEVDAY grdalarla birlikte ya da yalmz ahnabilir.

Deliqik yag gruplan:

Qocuklarda kullanrm:

2 yagrn altrndaki gocuk ve bebeklerde veri bulunmamasr sebebiyle, bu yag grubunda kullamlmasr

6nerilmez.

6 yagrn alhndaki gocuklarda, efervesan tablet ile doz ayarlamasr miimkiin olmadrfirndan

kullamlmasr dnerilmez.

Yagl arda kullamm:

Bdbrek fonksiyonu normal olan yaglt hastalarda dozun ayarlanmasr gerekmemektedir.

Ozel kullanlm durumlarr:

Biibrek/Karaci[er yetmezlif i:

o Bdbrek yetmezlili olan hastalara, hastahprn giddetine giire daha diigiik doz verilebilir.

Qocuklarda ise do2 viicut afirrllma giire segilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.

o AErr biibrek yetmezliliniz varsa kullanmayrruz.

. Sadece karaciler yetmezli[iniz varsa genel 6nerilen dozu kullanabilirsiniz.

o Hem karaciler hem de bdbrek yetrnezlili olan hastalara, bdbrek hastahlrnrn giddetine gdre

daha dtgiik doz verilebilir. Qocuklarda ise doz viicut alrrhlrna gdre segilir. Dozu doktorunuz

belirleyecektir.

LEVDAY ile tedavinizin ne kadar siirecelini gikayetlerinizin tipi, siiresi ve cinsine gdre

doktorunuz size bildirecektir.

Doktorunuz ayrr bir tavsiyede bulunmadrkga, bu talimatlan takip ediniz.



ilacrmzr zamanmda almayr unutmaylnlz.

E{er LEVDAY'\n etkisinin qok giiglii veya zaytf olduduna dair bir izleniminiz var ise doldorunuz

veya eczactruz ile konugunuz.

Kullanmanrz gerekenden daha fazla LEVDAY kullandrysanz:

LEVDAY'den kullanmantz gerekenden fazlastru kullanmrysaruz bir doktor veya eczau ile

konuSunuz.

Yetigkinlerde uyugukluk olabilir. Qocuklarda huzursuzluk ve huzursuzlu[u takip eden uluqukluk

gOrulebilir.

LEVDAY'i kullanmayt unutursanrz:

LEVDAY'i almayr unutursann ya da doktorunuzun sdyledi$inden daha az bir doz alrrsanu, bir

sonraki dozu normal zamarunda almaya devam ediniz.

[Jnululan dozlon dengelemek iqin qift doz almaymtz.

LEVDAY ile tcdavi sonlandrnldrlrndaki olugabilecek etkiler:

LEVDAY'i belirlenen tedavi siiresinden daha krsa kullandrfrmzda, zararh etki g<ir0lmesi

beklenmez. Ancak bu durumda hastahk belirtilerinin, LEVDAY tedavisine baglamadan dnceki

diizeyden daha az qiddette olsa da tekrar ortaya grkabileceli unutulmamahdtr.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi LEVDAY'in igeri[inde bulunan maddelere duyarh olan kiEilerde yan etkiler

olabilir.

Agafirdakilerden biri olursa LEVDAY'i kullanmayr durdurunuz ve DERHAL doktorunuza

bildiriniz veya size en yalan hastanenin acil biiliimiine bagvurunuz:

- A[rz, dil, yiz velveya bolazrn giqmesi, nefes alma veya frtma giiqlnHeri (g6!iis darhpr veya

hrrrltrh solunum), kurdegen, dliimciil olabilen kan basrncrnda ani diigiige neden olan bayrlma veya

qoku igeren alerjik reaksiyon (aqrrr duyarltlk reaksiyonu)

- istem drgr giddetli kasrlmalarla belirgin ndbet durumu (konviilsiyon)

- Anormal karaciler fonksiyonu

- Karaciler iltihabt (hepatit)

- Qarpmtr



- Nefes darhlr

- Gdrme bozuklulu

- Dakikadaki kalp atrm sayrsrnrn normalin iistiine grkmasr (tagikardi)

Bunlarrn hepsi gok ciddi yan etkilerdir. Eler bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LEVDAY'e

kargr alerjiniz var demektir. Acil trbbi miidahaleye veya hastaneye yatrnlmamza gerek olabilir.

Bu gok ciddi yan etkilerin hepsi oldukga seyrek gdriiltir.

Agafrdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza siiyleyiniz:

- Aprz kurululu

- Bag apnst

- Yorgunluk

- Uyku hali/uyugukluk

- Bitkinlik

- Sersemlik

- Uyugma

- Qarprntr

- Kalp atrg hrzrnda artma

- Uyuqma

- Baygrnhk

- Titreme

- Karrn alnsr

- Odem

- $iddetli kaqmtr

- Deri ddkiintiisii

- Kurdegen (deride qigme, kaqrnma ve krzarma)

- Deride tahrig

- Kilo artrqr

- Kas alnst

- Saldrrganca ya da agtn derecede huzursuz davraruq

- Bulantl

- Kusma

- Gerqekte olmayan geyleri gdrmek veya duymak (haliisinasyon)

- Depresyon



- Tekrarlayan intihar endigesi ve/veya diigiincesi

- Disgiizi (tat alma duyusundaki depigiklik)

- Ddniig ve hareketlerde hassasiyet

- Bulamk g6rme

- idrar yaparken alrr

- idrar kesesinin tamamen bogalmamasr

- Artmrg aghk hissi

- Depresyon

- Haliisinasyon

- Nefes darhlr

- Anormal karaci[er fonksiyonu

Bunlar LEVDAY'in hafif yan etkileridir.

E[er bu kullanma talimannda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile karS asrsantz

doktorunuzu veya e czactnzt bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanmasr

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

hekiminiz, eczacrntz veya hemqireniz ile konugunuz. Aynca kargrlagtrlrmz yan etkileri

www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "ilag Yan Etki Bildirimf ikonuna trklayarak ya da 0 800 314

00 08 numarah yan etki bildirim hattrm arayarak Tiirkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAIO'ne

bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldulunuz ilactn giivenlilifi

hakkrnda daha fazla bilgi edinilmesine katkr sallamrg olacaksrnrz.

5. LDVDAY'insaklanmasr

LEVDAY'i qocuklarm gdremeyecegi, eriSemeyeceSi yerlerde ve ambalajmda saklaymtz.

25oC'nin altrndaki oda srcakhlrnda ve kuru yerde saklayrmz.

Kullandrktan soffa tiipiin agzlnl kapatmayt unutmaylruz.

Son kullanma tarihi ilc uyumlu olarak kullanrnrz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LEVDAY'| kullanmaymtz.

E[er iirtinde velveya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz LEVDAY'i kullanmayrnrz.
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