
KULLANMA TALiMATI 

RANTUDiL RETARD 90 mg kapsiil 

Agiz yoluyla ahmr 

• Etkin madde: Her bir kapsiil 90 mg asemetazin i9erir. 

• Y ard1mc1 maddeler: S1gtr jelatini, laktoz monohidrat, magnezyum stearat, silikon dioksit, 
talk, k1rm1zi demir oksit (El 72), san demir oksit (El 72), siyah demir oksit (El 72), 
titan yum dioksit (E 171 ). 

Bu ilac1 kullanmaya ba~lamadan once bu KULLANMA T ALiMA TINI dikkatlice 
okuyunuz, \!iinkii sizin i\!in onemli bilgiler i\!ermektedir. 

• Bu kullanma talimatm1 saklay1mz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyar; duyabilirsiniz. 

• Eger ilave sorulanmz olursa, lutfen doktorunuza veya eczacimza dam§imz. 

• Bu ilar; ki#sel olarak sizin ir;in rer;ete edilmi§tir, ba§kalarma vermeyiniz. 

• Bu ilacm kullamm1 s1rasmda, doktora veya hastaneye gittiginizde doktorunuza bu ilac1 
kulland1g1mz1 soyleyiniz. 

• Bu talimatta yazllanlara aynen uyunuz. ilar; hakkmda size onerilen dozun d1§mda yiiksek 
veya dii§iik doz kullanmayimz. 

Bu Kullanma Talimatmda: 

I. RANTUDiL RETARD nedir ve ne ir;in kullaml1r? 

2. RANTUDiL RETARD'1 kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler 

3. RANTUDiL RETARD nas1l kullaml1r? 

4. Olas1 yan etkiler nelerdir? 

5. RANTUDiL RETARD'm saklanmas1 

Ba~hklan yer almaktad1r. 

1. RANTUDiL RETARD nedir ve ne i\!in kullamhr? 

RANTUDiL RETARD, aliiminyum blister ambalajda 10 veya 20 kapsiil 19eren bir 
iiriindiir. 

RANTUDiL RETARD, etkin madde olarak asemetazin ii;:erir. 

Asemetazin, iltihap giderici (anti-inflamatuvar), agn kesici ve ate~ dii~tiriicii etkilere 
sahip steroid olmayan anti-inflamatuvar (NSAi) bir ila9 grubuna dahildir. 

A~ag1daki durumlarm tedavisinde kullan1hr: 

• Dejeneratif eklem hastahg1, eklem kire<;lenmesi (osteoartrit) 

• Eidem iltihab1 ile goriilen romatizmal hastahk (romatoid artrit) 
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• Ozellikle omurga eklemlerinde birle~me ve hareket kayb1 ile gilriilen romatizmal 
bir hastahk (ankilozan spondilit) 

• Proteinin par9alanmasmdaki bir soruna bagh olarak zaman zaman ani ~ekilde 

ortaya 91kan, s1khkla ayak ba~ parmagmdaki iltihapla kendini giisteren, eklemler 
tizerinde ileri derecede agnya. duyarhhga, kizankhga ve ~i~kinlige neden olan 
eklem iltihab1 (akut gut artriti) 

• Akut kas iskelet sistemi agnlan 

• Ameliyat sonras1 giiriilebilen inflamasyon, ~i~kinlik ve yumu~ak doku hasan 
(posloperatif agn) 

• Kadmlarda adet sancilanna bagh agnlarda (dismenore) 

2. RANTUDiL RETARD'1 Kullanmadan Once Dikkat Edilmesi Gerekenler 

Herhangi bir ilac1 kullanmadan once doktorunuza ya da eczac1mza dan1~1mz. 

RANTUDiL RETARD'1 a~ag1daki durumlarda KULLANMA YINIZ 

Eger, 

• Asemetazine, indometazine (bir b~ka anti-inflamatuvar ila9) veya RANTUDiL 
RETARD'm i9erdigi yard1mc1 maddelerden herhangi birine kar~1 a~m duyarhhg1111z 
vars a. 

• Daha iinceden aspirin veya ba~ka bir steroid olmayan anti-inflamatuvar ila9 kullan1m1 
sonrasmda astlm, hmlt1h solunum, burun akmt1s1, iirtiker veya alerjik tipte 
reaksiyonlar ya~ad1ysan1z. 

• Kalbi besleyen damarlanmz (koroner damar) ile ilgili ameliyat olacaksan1z. 

• Kan hiicrelerinizin yap1mmda bir bozuklugunuz oldugu soylenmi~se. 

• Mide veya bag1Tsaklar1mzda iilser veya kanamamz varsa veya daha iinceden 
ge9irdiyseniz. 

• Daha iinceden NSAi veya agn kesici ila9larla ili~kilendirilmi~ mide-bag1Tsak kanamas1 
veya delinmesi ~ikayetiniz olduysa. 

• Ciddi kalp, biibrek veya karaciger yetmezliginiz varsa. 

• Hamileligin ge9 evresinde (altmc1 aydan soma) iseniz. 

• 18 ya~mdan kii9iikseniz. 

RANTUDiL RETARD'1 a~ag1daki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ 

Eger, 

• Diger agn, ate~ ve iltihap giderici (anti-inflamatuvar) ila9larla birlikte kullammmdan 
ka91111111z. 

• Kalp-damar sisteminizle ilgili rahats1zhg1mz veya risk faktiirti (kan yaglarmda 
ytikseklik, ~eker hastahg1, sigara kullan1m1) var ise 

• Yiiksek kan basmc1 (hipertansiyon) ~ikayetiniz varsa 
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• Kalp yetmezliginiz oldugu siiylenmi~se, viicudunuzun 9e~itli yerlerinde s1v1 tutulmas1 
veya odem sorununuz varsa 

• Daha once inme ge9irmi~seniz. 

• Daha once mide-barsak kanalmda kanama, yara olu§umu (iilserle§me) veya delinme 
(perforasyon) ge9irdiyseniz 

• Daha once mide barsak kanah ile ilgili yan etki ya§ad1ysan1z ve ileri ya§ta bir 
hastaysamz karm bolgesindeki ah~1lmad1k belirtileti hissetmeniz durwnunda (bu 
durumda doktorunuza dan1~1111z) 

• Ya§h hastalarda bu tiir agn, ate~ ve iltihap giderici ila9lann kullantmmdan sonra 
ozellikle mide ve barsakta belirli ko§ullar altmda hayat1 tehdit edebilen kanama ve 
delinme daha s1k goriilmektedir, bu nedenle ya§h hastalarm tedavilerinde ttbbi takibe 
ozel onem verilmesi gerekmektedir. 

• Mide-barsak sisteminizde kanama, iilser veya delinme riskiniz yiiksek ise veya dii~iik 
dozda aspirin ya da bu riskleri art1racak ba§ka bir ila9 kullanmamz gerekiyorsa 
doktorunuz size baz1 koruyucu ila9lar (misoprostol veya proton pompa inhibitiirleri 
gibi) re9ete edebilir. 

• iltihabi bagirsak hasta11gm1z (iilseratif kolit veya Crohn hastahg1) varsa veya daha 
once ge9irmi§seniz. 

• Karaciger veya bobrek hastal1gm1z varsa 

• Epilepsi, Parkinson hastahg1 veya psik:iyatrik bozuklugunuz varsa. 

• Eger kan sulandmct ila9 (anti-koagiilan) ahyorsan1z veya kan p1httla§mas1 ile ilgili 
sorununuz varsa 

• 65 ya§m iizerindeyseniz veya viicudunuzu zay1f dii§iiren bir rahats1zhgm1z varsa 

• Biiyiik ameliyatlann hemen sonrasmda ve her tiirlii ameliyat oncesinde 

• Ast1m ataklan, iizellikle dudaklarda, g6z kapaklannda ve genital b6lgede deri alt1 doku 6demi 
(Quincke 6demi), iirtiker ~eklinde gi:iriilebilen alerjik reaksiyon geli~tinne riski yiiksek 
olabilecegi i9in saman nezlesi, nazal polip (burun bo~lugunda iyi huylu ve s;ogunlukla birden 
9ok say1da olan doku biiyiimeleri) veya kronik ttkay1c1 solunum rahats1zhg1 olan hastalarda 

• K1rm1z1 kan hiicrelerindeki hemoglobinin olu§umundaki kahtsal bir metabolizma 
bozuklugu olan porfiri varsa risk/yarar oram degerlendirmesinden sonra 
kullan1lma11dtr, 

• Sebebi bilinmeyen ve bag1~1khk sistemin bozuk 9ah§mas1 sonucu cilt, eklem ve r;e~itli 
organlann bag dokusunda ortaya 91ka11 sistemik lupus eritrematozus ve /veya kamm 
bag dokusu hastahklanmz varsa risk/yarar oram degerlendirmesinden sonra 
kullan!lmahd1r. 

• Giirme bozuklugu geli§irse giiz muayenesi yaptmmz. 

Bu uyanlar ge9mi§teki herhangi bir donemde dahil olsa s1zm i9in ge9erliyse liitfen 
doktorunuza dam§m. 

RANTUDiL RET ARD'm yiyecek ve i\'.ecek ile kullamlmas1 
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RANTUDiL RETARD'1 yiyeceklerle birlikte veya hemen yemekten sonra ahmz. Bu 
~ekilde kullamld1gmda mide rahats1zhgma neden olma ihtimali azalabilir. 

Hamilelik 

ilacz kul/anmadan once doktorunuza ya da eczacznzza danz§znzz. 

RANTUDiL RETARD hamileligin altmc1 aymdan sonra kullamlmaz. Bu donemden once 
de doktorunuz kullanmamz gerektigini belirtmedik9e RANTUDiL RETARD'1 
kullamnaym1z. 

Tedaviniz szrasmda hami/e oldugunuzufark ederseniz hemen doktorunuza danz§znzz. 

Emzirme 

ilacz kullanmadan once doktorunuza ya da eczacmzza danz§znzz. 

RANTUDiL RETARD'1 emzirme doneminde kullanmay1mz. 

Ara~ ve makine kullamm1 

RANTUDiL RETARD ozellikle tedavinizin ba~lang19 doneminde veya tedavi dozunuz 
artmld1gmda dikkat durumunuzu etkileyerek yorgunluk ve sersemlige yo! a.yabilir. Bu 
nedenle ara9 veya makine kullan1rken dikkatli olunuz. 

RANTUDiL RETARD'm i~eriginde bulunan baz1 yard1mc1 maddeler hakkmda 
onemli bilgiler 

Eger daha onceden doktorunuz tarafmdan baz1 ~ekerlere kar~1 dayamks1z oldugunuz 
soylenmi~se bu t1bbi iiriinii almadan once doktorunuzla temasa ge9iniz. 

Diger ila~Iar ile birlikte kullamm1 

RANTUDiL RET ARD'1 a~ag1daki ila9larla birlikte kullamnay1mz. 

• Aspirin ve diger NSAi ila9lar 

RANTUDiL RETARD a~ag1daki ila.ylarla dikkatle kullamlmahdJr. 

• Anjiotensin donii~tiiriicii enzim (ADE) inhibitiirleri (yiiksek kan basmc1 tedavisinde 
kullamhrlar) 

• Furosemid ve diiiretik (idrar siiktiiriicii) ila9lar 

• Lityum (mani ve depresyon tedavisinde kullan1hr) 

• Metotreksat (romatoid artrit ve baz1 kanser tiirlerinin tedavisinde kullan1hr) 

• Siklosporin (organ nakillerinde bag1~1khk sistemini basktlamak is:in kullamhr) 

• Kanm p1ht1la~masm1 engelleyen veya kanm sulandJran varfarin ve benzeri ila9lar 
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• Digoksin (kalp yetmezligi tedavisinde kullamhr) 

• Fenitoin (epilepsi tedavisinde kullamhr) 

• Kortikosteroidler (inflamasyon, alerji veya organ transplantasyonu gibi olduk9a geni~ 
yelpazede kullamlan bir ila9 grubu) 

• Penisilin tiirevi antibiyotikler 

• Potasyum tutucu idrar si:iktiiriiciiler 

• Sinir sistemiyle ilgili hastahklarda kullan1lan ila9lar ve alkol 

• Se9ici serotonin geri ahm inhibiti:irleri (SSRI) ( depresyon tedavisinde kullamhrlar) 

• Siilfoniliire (kan glukoz diizeylerini dii~iiren ila9) 

Eger rer;eteli ya da rer;etesiz herhangi bir ilacz $U anda kullanzyorsanzz veya son 
zamanlarda kullandznzz ise hitfen doktorunuza veya eczacznzza bunlar hakkznda bilgi 
veriniz. 

3. RANTUDiL RETARD NasII Kullamhr? 

Uygun kullamm ve doz/uygulama s1khg1 i~in talimatlar: 

RANTUDiL RETARD ile tedavide, doktorunuz rahats1zhgm1zm dogasma ve ciddiyetine 
gore almamz gereken dozu ve s1khg1m size si:iyleyecektir. 

Hastahg1mzm ciddiyetine ve niteligine bagh olarak giinde 1 ila 2 defa I kapsiil 
RANTUDiL RETARD ahmz. Eger giinde 2 kapsiilden fazla almamz gerekiyorsa, 7 
giinden fazla kullanmay1mz. 

Romatizmal rahats1zhklarda RANTUDiL RETARD'1 daha uzun siire kullanmamz 
gerekebilir. 

Akut gut kriziniz var ise, ~ikayetleriniz kayboluncaya kadar giinde 2 kapsiil RANTUDiL 
RETARD ahmz. Eger mide ve bagJrsaklarm1zda herhangi bir ~ikayetiniz yok ise 
tedavinizin ba~lang1cmda doktorunuz ge9ici olarak bu dozu artJrabilir veya tedavinizi 
RANTUDiL FORTE ile ba~latabilir. 

istenmeyen etkileri en aza indirmek i9in RANTUDiL RETARD'1 miirnkiin olan en dii~iik 
dozla ve en k1sa siireyle kullanmahsm1z. 

Uygulama yolu ve metodu: 

RANTUDiL RETARD kapsiilii yemekler esnasmda bir miktar s1v1 ile birlikte bir biitiin 
olarak yutunuz. 

Degi§ik ya§ gruplan 

<;ocuklarda kullamm1: 

C,::ocuklar ve ergenlik di:inemi y~ grubunda RANTUDiL RETARD ile deneyim 
olmad1grndan, 18 ya~m altmdaki hastalarda RANTUDiL RETARD kullamlmamahd1r. 
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Ya~hlarda (65 ya~ ve iizeri) kullamm1: 

Olas1 istenmeyen etkilerden dolay1 RANTUDiL RETARD ya~h hastalarda dikkatli 
gozlemle kullamlmahd1r. Eger 65 ya~m iizerindeyseniz, doktorunuz tedaviye daha dii~iik 
dozlarla ba~lamamz1 siiyleyebilir. 

Ozel kullamm durumlan 

Biibrek/Karaciger yetmezligi: 

Uzun sureli tedavi, hastalarda biibrek hasarlarma yo! a9m1~ oldugundan iizellikle biibrek 
ya da karaciger yetmezligi olanlarda dikkatli kullan1lmahd1r. Eger biibrek veya karaciger 
i~levlerinizde bozukluk varsa, doktorunuz tedaviye daha dii~iik dozlarla ba~laman1z1 
siiyleyebilir. 

Bunun yanmda ag1r biibrek ve karaciger yetmezligi olan hastalarda kullan1m1 iinerilmez. 

Eger RANTUDiL RETARD 'zn etkisinin i;ok gui;lu veya zayif olduguna dair bir izleminiz 
var ise, doktorunuz ve eczaczmz ile konU$Unuz. 

Kullanmamz gerekenden daha fazla RANTUDiL RETARD kulland1ysamz: 

RANTUDiL RETARD 'dan kullanmamz gerekenden fazlasmz kullanmZ$Samz bir doktor 
veya eczacz ile konU$Unuz. 

Eger gerekenden daha fazla RANTUDiL RETARD kulland1ysamz, ilacm istemneyen 
etkileri ve ~iddeti artabilir. RANTUDiL RETARD a~m dozda ahmmda bulant1, kusma, 
karm biilgesinde agn, spazm egiliminde artma, terleme, sersemleme, bilin9 bulamkhg1, ba~ 
agnst, oryantasyon bozuklugu, kan basmcmda yiikselme, ayak bileginde iidem, idrar 
miktannda azalma, solunum sikmt1s1, kas kas1lmalar1 ve koma gibi belirtilere neden olabilir. 
Eger bu belirtilerle kar~1la~IrSamz doktorunuz veya eczaclillZ size yard1mc1 olacaktir. 

RANTUDiL RETARD'yi kullanmay1 unutursamz: 

Eger RANTUDiL RETARD almay1 unutursamz, unuttugunuzu fark eder etmez bu dozu 
aim ve sonraki dozu her zamanki saatte alnuz. Unuttugunuzu farkettiginizde, sonraki doz 
saatine yakla~t1ysan1z, o zaman unuttugunuz dozu atlay1mz. 

Unutulan doz/an dengelemek ii;in i;ift doz almayzmz. 

RANTUDiL RETARD ile tedavi sonland1nld1gmda olu~abilecek etkiler: 

Herhangi bir etki olu~mas1 beklemnez. 

4. Olas1 Yan Etkiler Nelerdir? 

Tiim ila9lar gibi, RANTUDiL RETARD'm i<;:eriginde bulunan maddelere duyarh olan 
ki~ilerde yan etkileri olabilir. 
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A~ag1da belirtilen yan etkilerin meydana gelmesinde bunlann ag1rhkla doza bagh ve 
ki~iler aras1 degi~iklik gosterebildigi dikkate almmahd1r. 

En yaygm gozlenen yan etkiler sindirim sistemi ile ilgili olanlard1r. Ozellikle ya~hlarda 
bazen oliimciil olabilen iilser, midede delinme veya mide barsak kanamas1 ortaya 
91kabilir Mide bulantls1, kusma, ishal, midede gaz toplanmas1, kab1zhk, sindirim 
bozuklugu, karm bolgesinde agn, d1~k1da kan, kusmukta kan bulunmas1, ag1zda yiizeyel 
lezyonlar, kolit ve Crohn hastahgmm alevlenmesi uygulamay1 takiben bildirilmi~tir. Daha 
az s1khkla, midede iltihabi durum gozlenmi~tir. 

Mide barsak sisteminde kanamanm meydana gelmesinde risk ozellikle doza ve tedavi 
siiresine baghd1r. 

Odem, hipertansiyon ve kalp yetmezligi NSAi ila9 tedavisi ile ili~kili olarak bildirilmi~tir. 

Klinik 9ah~malar ve epidemiyolojik veriler, baz1 NSAi ila9larm kullammmm (ozellikle 
yiiksek dozlarda ve uzun donem tedavilerde) arterlerde p1ht1 olu~umu ile ilgili olay 
(ornegin miyokard infarktiisii veya inme) riskinde kii9iik bir art1~la ili~kili olabilecegini 
ileri siinnektedir. 

istenmeyen etkiler i9in kullan1lan terimler ve s1khk dereceleri: 

<;ok yaygm (~1/10); yaygm (~1/100 ila < 1/10); yaygm olmayan (~1/1000 ila <1/100); 
seyrek (~1/10.000 ila <1/1000); 9ok seyrek (<l/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden 
hareketle tahmin edilemiyor) 

RANTUDiL RETARD i9in bildirilen istenmeyen etkiler: 

<;ok Yaygm yan etkiler: 

Mide bulant1s1, kusma, abdominal agn, ishal, mide barsak kanalmdan gizli kan 
kayb1 (nadir vakalarda anemiye neden olabilir) 

Yaygm yan etkiler: 

Ba~ agns1, uyku hali, ba~ donmesi, sersemlik, bitkinlik gibi santral sinir sistemi 
bozukluklar1 

Hazim problemleri, midede gaz birikimi, karm bolgesinde kramp, i~tah kayb1 ve 
gastrik veya duodenal iilser (bazen kanama ve delinme ile birlikte) 

Dokiintii ve ka~mtl gibi hipersensitivite reaksiyonlar1 

Karaciger enzimlerinde art1~ 

K1zgmhk davran1~lar1 gosterme 

Yaygm olmayan yan etkiler: 

Asemetazinin ana metaboliti olan indometazinin uzun donem kullammmda giiziin 
sinir tabakas1 olan retinada ve goziin d1~ ylizeyindeki saydarn tabaka olan korneada 
degi~iklikler; bulan1k veya 9ift gorme bu durum i9in tipik bir beliiii olabilir. 

Ozellikle hipertansiyon ve/veya bobrek fonksiyon bozuklugu olanlarda odem 
geli~imi (om. Periferal odem). 

Mide is;erigi, d1~kida ve ishalde kan goriilmesi 

Sa9 kayb1 

Urtiker 
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Karaciger hasan (sanhk ile birlikte olan veya olmayan toksik hepatit). Bu nedenle 
hastanm karaciger degerlerinin diizenli arahklarla takip edilmesi gerekir. 

Seyrek yan etkiler: 

Psikolojik rahats1zhk, sinirlilik 

Artm1~ kan basmc1, iidem, kalp yetmezligi 

Kan potasyum diizeylerinde arti~, uyanlabilirlik durumunun artI~I. 

<;ok seyrek yan etkiler: 

<;ok nadir vakada NSAi ila9Jann sistemik kullan1m1 ile enfeksiyona bagh 
enflarnasyonun alevlenmesi arasmda (nekrotizan fasiit geli~imi) zarnana bagh bir 
ili~ki tan1mlanm1~tir. Bu durum NSAi ila9lann etki mekanizmas1 ile ili~kili 
olabilir. Bu nedenle RANTUDiL RETARD kullanan bir hastada enfeksiyona bagh 
semptomlar ortaya 91kar veya kiitiile~irlerse hastanm doktoru ile temasa ge9mesi 
gerekir. Bu durumda herhangi bir antienfeksiyiiz veya antibiyotik tedavisinin 
gerekli olup olmad1gma doktor karar verir. 

Hemolitik anemi, kan yap1m1 bozukluklar1 (kan hiicrelerinin yap1mmda 
bozukluklar - aplastik anemi dahil olmak iizere anemi, lokopeni trombositopeni, 
agraniilositoz) 

Ate~, bogaz agns1, ag1z i9inde yiizeyel lezyonlar, grip benzeri ~ikayetler, a~m 

bitkinlik, burun kanarnas1 ve deride kanarnalar gibi belirti ve bulgular kan yap1m1 
bozuklugunun belirtileri olabilir. Bu gibi durumlarda ilacm kullan1m1 hemen 
kesilmeli ve bir doktora dan1~1lmahdir. Agn kesici ve/veya ate~ dii~iiriicii bir ila9 
kullanmaym1z. 

Uzun siireli tedavi durumlannda kan tablonuzun diizenli arahklarla kontrol 
edilmesi gereklidir. 

P1ht1la~ma ile ilgili hiicrelerin birle~mesi iizerine etki ve kanarna egiliminde artt~ 
miimkiindiir. 

Ciddi a~m duyarhhk reaksiyonlar1, giiz kapaklannda iidem, yiizde iidem, dilde 
~i~me, hava yollarmda daralmaya yo! a<;abilen larenks iidemi (anjiyoniirotik iidem) 
ve nefes alma zorlugu. Ast1m atagma yo! a<;abilen solunum problemleri, kalp atim 
h1zmda art1~, hayat1 tehdit eden ~oka yo! a<;abilen kan basmc1 dii~ii~ii. Buna benzer 
belirtilerin ortaya 91kmas1 durumunda tibbi yard1m istenmelidir. 

Alerjiye bagh damarlarda iltihabi durum ve akcigerlerde iltihabi durum. 

Kan glikoz diizeylerinde art1~, idrarda glikoz bulunrnas1 

Ruhsal durum bozukluklan, ki~inin 9evreye gore kendi durumunu 
degerlendirememesi, endi~e hali, kabus gonne, titreme nobeti, psikozlar, sarmlar, 
depresyon ve komaya yo! a<;abilen ge9ici bilin9 kaybi. 

RANTUDiL RETARD ile tedavi mevcut psikiyatrik hastahk semptomlarm1 
artrnasma sebep olabilir. 

Duyu bozukluklar1, adale zaafiyeti, a~m terleme, tad alma bozukluklar1, uyku ve 
hafiza bozukluklan, niibetler. 

RANTUDiL RETARD uygularnalan, epilepsi ve parkinson hastahklar1mn 
semptomlarmm ~iddetini arttirabilir. 
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Ges;ici i~itme bozuklugu, kulak 9mlamas1 

(,'arpm11, gogiiste yanma ve agn hissi ile ilgili bozukluklar, kalple ilgili yetmezlik 

Kan basmcmda yiikselme 

Ag1z mukozasmda iltihabi durum, dilde iltihabi durum, yemek borusunda 
lezyonlar, kamm alt k1smmda ~ikayetler (om. ozgiin olmayan, kalm barsakta 
kanamah iltihabi durum, Crohn hastahgmm veya iilseratif kolitin kotiile~mesi) ve 
kabtzhk bildirilmi~tir. Ag1z iltihab1, aftoz ag1z i9i iilserler, mide yanmas1, kalm 
barsak iltihab1, ince barsakta darhk olu~turan yap1 geli~imi, pankreasta iltihabi 
durum. 

Ciddi karm agnst ve/veya d1~k1da renklerune veya kan kusmanm meydana gelmesi 
durumlarmda hastanm ilac1 keserek doktora dan1~mas1 gerekmektedir. 

On belirtiler olmadan ilerleyici karaciger hastahg1 geli~mesi. 

Deride dokiintii, k1zankhk, kabar1khk, 1~1ga kar~1 artmt~ hassasiyet, mmor ve 
yaygm deri alt1 kanamas1 (allerjiye bagh olabilen), Stevens-Johnson sendromu ve 
toksik epidermal nekrolizis (Lyell's sendromu) gibi ciddi deri reaksiyonlanna da 
yo! as;abilen soyulma, pullanmayla seyreden cilt iltihab1 ve biillii kabart1 ve 
diikiintiiler. 

i~eme sorunlar1, kan iiresinde art1~, akut bobrek yetmezligi, idrarda protein 
91kmas1, kanda kreatinin art1~1, idrarda kan bulurunas1 veya bobrek hasar1 
(interstisyel nefrit, nefrotik sendrom, papiler nekroz). Bu nedenle biibrek 
rahats1zhg1 olan hastalar diizenli ara!Jklarla kontrol edilmelidir. 

Vajinal kanama 

Eger bu kullanma talimatmda bahsi gei;:meyen herhangi bir yan etki ile karij1laij1rsamz 
doktorunuzu veya eczacmlZl bilgilendiriniz. 

S. RANTUDiL RETARD'nin Saklanmas1 

RANTUDjL RETARD'1 i;:ocuklann goremeyecegi ve eri§emeyecegi yerlerde ve 
ambalajmda saklay1mz. 

25°C altmdaki oda s1cakhklannda saklaym1z. 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullammz. 

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra RANTUDjL RETARD '1 kullanmay1mz. 

Ruhsat sahibi: Biiyiikdere Caddesi No; 237, Noramin i~ Merkezi Kat 4 

34398 Maslak iST ANBUL adresindeki MEDA Pharma ila9 San. ve Tic. Ltd. Sti 

Uretici Firma: Esenyurt I istanbul adresindeki Abdi ibrahim ila9 San. ve Tic. A.S. 

Bu kullanma talimatt ............... tarihinde onaylanm1~ttr. 
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