
DUOVIR N*

(Lamivudin/Zidovudin/Nevirapin 150/ 300/200 mg)
film kaplı tabletler, (Cipla Ltd.), HA365

Bu ilacı almaya başlamadan önce bu kullanma talimatının tamamını dikkatlice okuyunuz.

- Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
- Başka sorularınız varsa doktorunuza, sağlık uzmanınıza veya eczacınıza sorunuz.
- Bu ilaç sizin için reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Belirtileri sizinkiyle aynı olsa bile 

onlara zarar verebilir.

bu broşürde: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DUOVİR N nedir ve ne için kullanılır?
DUOVIR N'i almadan önce
DUOVIR N nasıl alınır
Olası yan etkiler
DUOVIR N nasıl saklanır
Daha fazla bilgi

1. DUOVİR N NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

DUOVIR N, lamivudin, zidovudin ve nevirapin içerir. Bu ilaçlar, antiretroviraller olarak da 
bilinen ve şu iki gruba ait olan antiviral ilaçlardır: nükleozid analogları (NRTI'ler, lamivudin ve 
zidovudin) ve nükleozid olmayan ters transkriptaz inhibitörleri (NNRTI'ler, nevirapin). Bunlar, İnsan 
İmmün Yetmezlik Virüsü (HIV) enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılır.

DUOVIR N, HIV enfeksiyonunun tedavisi için antiretroviral kombinasyon tedavisi 
olarak kullanılır. DUOVIR N'de bulunan üç ilaç, HIV enfeksiyonunun kombinasyon tedavisi 
için diğer ilaçlarla ayrı ayrı kullanılabilir veya birlikte kullanılabilir. DUOVIR N'deki her bir 
aktif bileşenin dozu, ayrı ayrı kullanıldığında ilaçlar için önerilen dozla aynıdır. DUOVIR N ile 
tedavi, yalnızca doktorunuz veya sağlık hizmeti sağlayıcınız tarafından, üç ayrı bileşik 
üzerinde kararlı olduğunuz gösterildiğinde başlatılacaktır. DUOVIR N vücudunuzdaki HIV 
miktarını azaltır ve düşük seviyede tutar. Ayrıca CD4 hücre sayısını artırır. CD4 hücreleri, 
enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olmak için sağlıklı bir bağışıklık sisteminin 
korunmasında önemli bir rol oynayan bir tür beyaz kan hücresidir. DUOVIR N ile tedaviye 
yanıt hastalar arasında değişir.

DUOVIR N durumunuzu iyileştirebilir, ancak HIV enfeksiyonunuz için bir tedavi değildir. HIV 
enfeksiyonu, enfekte bir kişiyle kan veya cinsel temas yoluyla bulaşan bir hastalıktır. DUOVIR N ile 
tedavinin, cinsel temas veya kan transferi yoluyla başkalarına HIV enfeksiyonu bulaştırma riskini ortadan 
kaldırdığı gösterilmemiştir. Bu nedenle, virüsü başkalarına bulaştırmamak için uygun önlemleri almaya 
devam etmelisiniz.

2. DUOVİR N ALMADAN ÖNCE

DUOVIR N'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- lamivudin, zidovudin, nevirapin veya DUOVIR N'nin diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı 
duyarlılığınız (alerjiniz) varsa (bkz. bölüm 6, DUOVIR N'nin içindekiler),

- alyuvar sayınız çok düşükse (şiddetli anemi) veya akyuvar sayınız çok düşükse 
(nötropeni).
- Kalıcı karaciğer hastalığınız veya karaciğer fonksiyonlarınızda belirgin değişiklik varsa,

* Ticari isimler DSÖ tarafından ön yeterliliğe sahip değildir. Bu, yerel DRA sorumluluğu altındadır. Bu WHOPAR'ın 
tamamında özel ad yalnızca örnek olarak verilmiştir.
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- Nevirapin içeren ürünlerle tedavi sırasında daha önce karaciğer iltihabı, ciddi deri 
döküntüsü veya karaciğer hasarı yaşadıysanız.

- DUOVIR N alan hastalar, rifampisin veya sarı kantaron içeren ürünleri almamalıdır. 
(Hypericum perforatum) çünkü bu, DUOVIR N'nin düzgün çalışmasını durdurabilir.

DUOVIR N'ye özellikle dikkat edin:
DUOVIR N'yi kullanmadan önce doktorunuza veya sağlık uzmanınıza şunları söylemeniz gerekir:
-
-

Daha önce karaciğer hastalığınız (hepatit gibi) olduysa veya halen 
mevcutsa, Böbrek hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz.

HIV enfeksiyonu ile ilgili olmadığını düşündüğünüzde bile doktorunuzun veya sağlık uzmanınızın tüm 
belirtilerinizi bilmesi önemlidir. Doktorunuz veya sağlık uzmanınız, DUOVIR N yerine lamivudin, 
zidovudin ve/veya nevirapini ayrı ilaçlar olarak reçete etmeye karar verebilir.

Karaciğer hastalığı

DUOVIR N ile tedavinin ilk 10 ila 12 haftası boyunca doktorunuz sizi ciddi ve yaşamı tehdit eden cilt 
reaksiyonları ve ciddi karaciğer yaralanmaları açısından yakından izleyecektir.

DUOVIR N karaciğer fonksiyonunda değişikliklere neden olabileceğinden, doktorunuz DUOVIR N ile tedavi 
sırasında ve öncesinde düzenli aralıklarla kan testleri yaparak karaciğerinizin fonksiyonunu izleyecektir. 
Kronik hepatit B veya C hastaları ve antiretroviral ajanlarla tedavi edilen hastalar, ciddi ve potansiyel olarak 
ölümcül karaciğer yan etkileri ve karaciğer fonksiyonunun kontrolü için ek kan testleri gerektirebilir.

Ciddi ve potansiyel olarak ölümcül karaciğer hasarı riskiniz daha yüksektir:
- Halihazırda karaciğer fonksiyon testlerinizi yükselttiyseniz,
- Hepatit B veya C koenfeksiyonunuz varsa,
- eğer kadınsan.
Bu risk faktörlerinden herhangi biri sizin için geçerliyse, doktorunuz sizi daha yakından izleyecektir.

- Nevirapin içeren herhangi bir ürünle tedavinin başlangıcında CD4 hücre sayınız daha 
yüksekse.
CD4 hücre sayısı 250 hücre/mm3'ten fazla olan kadınlarda nevirapin içeren herhangi bir ürünle 
tedaviye başlanmamalıdır.3veya CD4 hücre sayısı 400 hücre/mm'den fazla olan erkeklerde3, fayda 
riskten ağır basmadığı sürece.

İştahsızlık, mide bulantısı, sarılık (cildin ve gözün beyazının sararması), koyu renkli idrar, renksiz 
dışkı, sağ üst karın bölgesinde ağrı ve hassasiyet gibi karaciğer hasarına işaret eden klinik belirtiler 
geliştirirseniz, kullanmayı bırakmalısınız. DUOVIR N ve derhal doktorunuzla iletişime geçmelisiniz.

Kronik bir hepatit B enfeksiyonunuz varsa, hepatitiniz tekrarlayabileceğinden, doktorunuzun veya 
sağlık hizmeti sağlayıcınızın talimatı olmadan tedavinizi durdurmamalısınız. Ciddi karaciğer 
hastalığınız varsa bu tekrarlama daha şiddetli olabilir.

Kan hastalıkları
DUOVIR N ile tedaviye bağlı olarak düşük alyuvar sayısı (anemi) ve düşük beyaz kan hücresi sayısı 
(nötropeni/lökopeni) oluşabileceğinden, bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için düzenli kan 
testleri düzenlenecektir.

Cilt reaksiyonları
DUOVIR N, en kötü durumda ciddi ve yaşamı tehdit edici olabilen cilt reaksiyonlarına ve alerjik 
reaksiyonlara neden olabilir. Ölümler bildirildi. Bu tür reaksiyonlar, ateş, su toplaması, ağız yaraları, 
göz iltihabı, yüzde şişme, genel şişlik, kas veya eklem ağrıları, beyaz kan hücrelerinde azalma 
(granülositopeni), genel hastalık hissi gibi diğer yan etkilerin eşlik ettiği döküntü şeklinde ortaya 
çıkabilir. veya karaciğer veya böbreklerle ilgili ciddi problemler. Şiddetli kızarıklık veya aşırı duyarlılık 
reaksiyonunun diğer yan etkileriyle ilişkili herhangi bir kızarıklık yaşarsanız, DUOVIR N almayı 
hemen kesmeli ve derhal doktorunuzla iletişime geçmelisiniz.
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DUOVIR N kullanırken ciddi karaciğer, cilt veya alerjik reaksiyonlar geliştirirseniz, doktorunuza veya sağlık 
uzmanınıza sormadan DUOVIR N veya başka bir nevirapin içeren ürünü bir daha asla kullanmayınız.

Laktik asit
Dişiler, özellikle çok kiloluysa ve karaciğer hastalığı olan hastalar, vücutta laktik asit birikmesi olan laktik 
asidoz adı verilen nadir ancak ciddi bir yan etkiye yakalanma riski daha fazla olabilir. Laktik asidoz meydana 
gelirse, genellikle birkaç aylık tedaviden sonra gelişir. Derin hızlı nefes alma, uyuşukluk ve bulantı, kusma 
ve mide ağrısı gibi spesifik olmayan semptomlar bu durumun geliştiğini gösterebilir (bkz. Bölüm 3). 
DUOVIR N ile tedavi edilirken doktorunuz veya sağlık hizmeti sağlayıcınız, laktik asidoz geliştiriyor 
olabileceğinize dair herhangi bir işaret için sizi izleyecektir.

İmmün reaktivasyon sendromu
İlerlemiş HIV enfeksiyonu (AIDS) olan ve fırsatçı enfeksiyon öyküsü olan bazı hastalarda, anti-HIV tedavisine 
başlandıktan hemen sonra önceki enfeksiyonlardan kaynaklanan iltihaplanma belirtileri ve semptomları ortaya çıkabilir. 
Bu semptomların, vücudun bağışıklık tepkisindeki bir iyileşmeden kaynaklandığına ve vücudun herhangi bir belirgin 
semptom olmaksızın mevcut olabilecek enfeksiyonlarla savaşmasını sağladığına inanılmaktadır. Herhangi bir 
enfeksiyon belirtisi fark ederseniz, derhal doktorunuza veya sağlık uzmanınıza haber verin.

Kemik sorunları
Kombine antiretroviral tedavi alan bazı hastalarda osteonekroz (kemik dokusunun ölümü) adı verilen 
bir kemik hastalığı gelişebilir. Bu hastalığa yakalanma riskiniz, örneğin bağışıklık sisteminiz ciddi 
şekilde zayıfladığında veya düzenli olarak alkol aldığınızda daha yüksek olabilir.
Eklem sertliği, ağrı ve sızılar (özellikle kalça, diz ve omuzda) ve hareket etmede zorluk fark ederseniz, 
doktorunuzu veya sağlık uzmanınızı bilgilendirin.

DUOVIR N'yi her gün almanız gerekecektir. Bu ilaç durumunuzu kontrol etmenize yardımcı olur, ancak HIV 
enfeksiyonu için bir tedavi değildir. HIV hastalığı ile ilişkili diğer enfeksiyonları ve diğer hastalıkları (örn. 
fırsatçı enfeksiyonlar) geliştirmeye devam edebilirsiniz. Bunlar özel ve bazen önleyici tedavi 
gerektirecektir. Doktorunuz veya sağlık uzmanınızla düzenli olarak iletişim halinde olmalısınız. İlk önce 
doktorunuzla veya sağlık uzmanınızla konuşmadan ilacınızı almayı bırakmayın.

Diğer ilaçları almak
Reçetesiz alınan ilaçlar da dahil olmak üzere başka ilaçlar alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen 
doktorunuza, sağlık uzmanınıza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bunlar DUOVIR N'nin etkisini 
etkileyebilir veya DUOVIR N'nin etkisini etkileyebilir.

DUOVIR N, rifampisin ile birlikte alınmamalıdır.
DUOVIR N, sarı kantaron içeren bitkisel preparatlarla birlikte alınmamalıdır.
DUOVIR N aşağıdaki ajanlarla birlikte alınmamalıdır:
- stavudin, emtrisitabin, efavirenz, çeşitli proteaz inhibitörleri (örn. tipranavir/rtv, atazanavir/rtv, 

fosamprenavir, indinavir), ribavirin (antiviral ajanlar),
- ketokonazol, itrakonazol (antifungaller),
- probenesid (ürik asit düşürücü ajan).
DUOVIR N ayrıca aşağıdaki ilaçlarla etkileşime girebilir ve yan etkileri daha da kötüleştirebilir veya her iki 
ajanın da etkililiğini etkileyebilir:
- oral kontraseptifler (“hap”). Bu nedenle, DUOVIR N alıyorsanız, bariyer kontrasepsiyon (örn. 

prezervatif) gibi alternatif bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.
- flukonazol (antifungal ilaç),
- klaritromisin, rifabutin (antibiyotikler),
- artemisininler, amodiaquine/artesunat, kinin, lumefantrin, halofantrin, atovakuon 
(antimalaryaller),
- fenitoin, valproik asit (antikonvülsanlar),
- varfarin (leke pıhtılarının profilaksisi için ilaç),
- doksorubisin (kanser önleyici ilaç).
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DUOVIR N'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması 

DUOVIR N aç veya tok karnına alınabilir.

Hamilelik ve emzirme
Hamile kalırsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, antiretroviral tedavinizin size ve çocuğunuza olası 
yararlarını ve risklerini tartışmak için doktorunuzla veya sağlık uzmanınızla iletişime geçmelisiniz.

DUOVIR N'yi hamileliğiniz sırasında aldıysanız, doktorunuz veya sağlık uzmanınız çocuğunuzun gelişimini 
izlemek için düzenli ziyaretler talep edebilir. Bu tür ziyaretler, kan testleri ve diğer teşhis testlerini içerebilir.

Anneleri hamilelik sırasında nükleozid ve nükleotid analogları alan çocuklarda, HIV ile enfekte olma 
riskinin azalmasının yararı, yan etkilerden muzdarip olma riskinden daha fazladır.

Bebeğinizi emzirmek istiyorsanız, riskler ve faydalar konusunda doktorunuza veya sağlık 
uzmanınıza danışmalısınız. Anne ve/veya çocuğun ilaçlarla tedavisi gerekebilir. Genellikle 
HIV ile enfekte kadınların, bebeğe anne sütü yoluyla HIV bulaşma olasılığı nedeniyle 
bebeklerini emzirmemeleri önerilir.

Araç ve makine kullanma
DUOVIR N, sersemlik veya baş ağrısı gibi araç ve makine kullanma yeteneğinizi 
bozabilecek yan etkilere neden olabilir.

3. DUOVİR N NASIL KULLANILIR

DUOVİR N'yi her zaman tam olarak doktorunuzun veya sağlık uzmanınızın söylediği şekilde alınız. Emin 
değilseniz doktorunuza, sağlık uzmanınıza veya eczacınıza danışmalısınız.

Vücut ağırlığı 25 kg veya daha fazla olan yetişkinlerde ve çocuklarda önerilen DUOVIR N dozu günde iki 
kez bir tablettir.

Çocuklar:
DUOVIR N, uygun doz azaltmaları yapılamadığından, 25 kg'ın altındaki çocuklarda endike 
değildir.

Doz ayarlamaları:
DUOVIR N dozunuzun azaltılması gerekiyorsa, örneğin böbrek problemleriniz varsa veya 
DUOVIR N'nin etkin maddelerinden biriyle tedavinin kesilmesi gerekiyorsa, ilacınız lamivudin, 
zidovudin ve nevirapin ayrı preparatları ile değiştirilebilir, oral kullanım için tabletler/
kapsüller ve sıvı formülasyonlar olarak mevcuttur.

Tabletler yemekle birlikte veya yemeksiz alınabilir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DUOVIR kullandıysanız

Çok fazla tablet aldıysanız veya birisi yanlışlıkla bazılarını yutarsa, acil bir tehlike yoktur. Bununla 
birlikte, daha fazla tavsiye için doktorunuza, sağlık uzmanınıza veya en yakın hastanenin acil 
servisine başvurmalısınız.

DUOVIR N'i kullanmayı unutursanız

Yanlışlıkla bir dozu kaçırırsanız ve 6 saat içinde fark ederseniz, kaçırdığınız dozu mümkün olan en kısa sürede alınız. Bir 
sonraki normal dozu planlandığı gibi alın. Daha sonra fark ederseniz, bir sonraki doz zamanı geldiğinde normal 
dozunuzu almanız yeterlidir. Unutulan bireysel dozları telafi etmek için çift doz almayınız.
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DUOVIR N almayı bırakırsanız
İlacınız durumunuzu kontrol ettiği ve iyileştirmediği için normalde sürekli olarak almanız gerekecektir. 
Doktorunuz veya sağlık uzmanınız size söylemediği sürece tedaviyi bırakmamalısınız.

Bu ürünün kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya sağlık uzmanınıza veya eczacınıza 
sorun.

4. OLASI YAN ETKİLER

Tüm ilaçlar gibi, DUOVIR N de yan etkilere neden olabilir, ancak bu yan etkiler herkeste görülmez. HIV 
enfeksiyonunu tedavi ederken, DUOVIR N'nin neden olduğu istenmeyen etkiler ile aynı anda alabileceğiniz diğer 
ilaçların ve HIV hastalığının neden olduğu istenmeyen etkiler arasında ayrım yapmak her zaman mümkün 
değildir. Bu nedenle, sağlığınızdaki herhangi bir değişikliği doktorunuza veya sağlık uzmanınıza bildirmeniz 
önemlidir.

DUOVIR N'nin başlıca yan etkileri şiddetli ve yaşamı tehdit eden deri reaksiyonları ve ciddi karaciğer 
yaralanmalarıdır. Bunlar esas olarak DUOVIR N ile tedavinin ilk 10 ila 12 haftasında meydana gelir. Bu 
nedenle bu, yakın gözetim gerektiren önemli bir dönemdir (bakınız “DUOVIR N ile özel dikkat gösterin).

enyaygın olarakbildirilen (tedavi edilen her 100 hastada 1'den fazla) yan etkiler yorgunluk, baş ağrısı, 
bulantı, kusma, mide ağrısı, ishal, ateş, döküntü (kırmızı, kabarık veya kaşıntılı), bazı karaciğer enzimlerinde 
artış, eklem ağrısı, kas ağrısı ve diğer kas bozuklukları, baş dönmesi, öksürük, burun semptomları, 
yorgunluk, uyku güçlüğü, saç dökülmesi, anemi (düşük alyuvar sayısı) ve nötropeni (düşük beyaz kan 
hücresi sayısı). Kırmızı kan hücrelerinin sayısı azalırsa, yorgunluk veya nefes darlığı semptomlarınız olabilir 
ve beyaz kan hücresi sayınızın azalması sizi enfeksiyonlara daha yatkın hale getirebilir.

Aşağıdaki yan etkiler şunlardır:nadir(1000 hastada 1 ile 100 hastada 1 arasında): gaz, nefes 
darlığı, genel ağrı ve sızılar ve trombositlerin azalması (kan pıhtılaşması için önemli kan 
hücreleri). Trombosit sayınız düşükse daha kolay morardığınızı fark edebilirsiniz.

Varnadirağız içinde yamalı renk değişiklikleri, tırnak ve cilt rengi değişiklikleri, saf kırmızı hücre aplazisi adı 
verilen bir kan bozukluğu, mide ekşimesi, göğüs ağrısı (muhtemelen kardiyomiyopati adı verilen bir kalp 
kası hastalığını gösterir) raporları (10 000 hastada 1 ile 1000 hastada 1 arasında) ), kas dokusunun 
bozulması, karaciğer büyümesi, karaciğer yağlanması, karaciğer iltihabı (hepatit) gibi karaciğer 
bozuklukları, pankreas iltihabı, terleme, grip benzeri his, uyuşukluk, daha sık idrara çıkma, erkek hastalarda 
meme büyümesi, göğüs ağrısı, titreme, iştahsızlık, tat değişiklikleri, kol ve bacaklarda karıncalanma, 
konvülsiyonlar, konsantre olamama, depresyon ve endişe hissi, vücutta laktik asidoz olarak bilinen laktik 
asit birikmesi (bkz. DUOVIR N).

Çok nadiren(tedavi edilen 10.000 hastadan 1'inden azında) aplastik anemi adı verilen bir kan hastalığı 
bildirilmiştir.

Sıklıkbilinmeyen:
Kombine antiretroviral tedavi ayrıca kanda şeker yükselmesine, insülin direncine ve diyabete neden 
olabilir (bkz. bölüm 2, DUOVIR N'i almadan önce).

Kombine antiretroviral tedavi, yağ dağılımındaki değişiklikler nedeniyle vücut şeklinde değişikliklere 
neden olabilir. Bunlar arasında bacaklar, kollar ve yüzdeki yağ kaybı, karın (göbek) ve diğer iç 
organlardaki yağ artışı, meme büyümesi ve ensede yağ yumruları ('manda hörgücü') sayılabilir. Bu 
koşulların nedeni ve uzun vadeli sağlık etkileri şu anda bilinmemektedir.
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İlerlemiş HIV enfeksiyonu (AIDS) olan ve fırsatçı enfeksiyon öyküsü olan bazı hastalarda, anti-HIV tedavisine 
başlandıktan hemen sonra önceki enfeksiyonlardan kaynaklanan iltihaplanma belirti ve semptomları ortaya 
çıkabilir (bkz. "DUOVIR N ile özel dikkat gösterin").

Kombine antiretroviral tedavi alan bazı hastalarda osteonekroz (kemiğe giden kan akımının 
kaybından kaynaklanan kemik dokusunun ölümü) adı verilen bir kemik hastalığı gelişebilir. 
Osteonekroz belirtileri eklem sertliği, ağrı ve sızılar (özellikle kalça, diz ve omuzda) ve hareket 
etmede güçlüktür (bkz. "DUOVIR N ile özel dikkat gösterin").

Yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında listelenmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, 
lütfen en kısa zamanda doktorunuza veya sağlık uzmanınıza veya eczacınıza söyleyiniz.

5. DUOVIR N NASIL SAKLANIR

Çocukların erişemeyeceği ve göremeyeceği yerlerde saklayın.

30 °C'nin üzerinde saklamayın.

DUOVIR N'yi etikette belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son 
kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.

İlaçlar atık su veya evsel atık yoluyla atılmamalıdır. Artık gerekmeyen ilaçları nasıl 
atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

6. DAHA FAZLA BİLGİ

DUOVIR N'nin içeriği
Aktif maddeler lamivudin, zidovudin ve nevirapindir.

Diğer bileşenler mikrokristal selüloz, sodyum nişasta glikolat, mısır nişastası, povidon, 
magnezyum stearat, Opadry 04F58804 beyazdır (Hipromelloz, titanyum dioksit ve PEG 6000).

DUOVIR N'nin görünüşü ve paketin içeriği

Beyaz, kapsül şeklinde, bir yüzünde “LZN” baskılı, diğer yüzünde düz, bikonveks film kaplı 
tabletler.
Tabletler bölünmemelidir.

Tabletler, 30 ve 60 tabletlik HDPE şişelerde mevcuttur.
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Tedarikçi ve Üretici firma

Cipla Limited
Bombay Merkez
Bombay 400 008,
Hindistan

Telefon: +91 22 23082891,
23095521

Faks: 9122-23070013, 23070939 
E-posta: export@cipla.com

Cipla Ltd. Goa
Ünite III, IV ve VII Verna 
Sanayi Bölgesi, Verna, 
Salcete – Goa 403 722 
Goa
Hindistan

Telefon +91 832 2782581 /+91 832 2782582 
Faks No: +91 832 2782805
E-posta:ciplagoa@cipla.com

Quality Chemical Industries Ltd. 
Parsel 1-7, Luzira Endüstri Parkı,
Posta Kutusu No. 34871, Kampala, Uganda

Bu tıbbi ürün hakkında herhangi bir bilgi için lütfen tedarikçi ile iletişime geçin.

Bu broşür en son şu tarihte onaylanmıştır: Eylül 2009. 
Bölüm 6, Mayıs 2011'de güncellendi.

Bu ilaçla ilgili ayrıntılı bilgi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) web sitesinde mevcuttur: http://
www.who.int/prequal/ .
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