
Tolfenamik Asit 200mg
tabletler

(Tolfenamik Asit)

Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma 
talimatının tamamını dikkatlice okuyunuz.
-
-
-

Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
Başka sorularınız varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.
Bu ilaç sadece sizin için reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Onlara zarar verebilir,
Hastalık belirtileri sizinkiyle aynı olsa bile.
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

-

Bu broşürde neler var?:
1. Tolfenamik Asit 200mg Tablet nedir ve ne için kullanılır?
2. Tolfenamik Asit 200mg Tablet almadan önce bilmeniz gerekenler
3. Tolfenamik Asit 200mg Tabletler Nasıl Alınır
4. Olası yan etkiler
5. Tolfenamik Asit 200mg Tabletler Nasıl Saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. Tolfenamik Asit 200mg Tablet nedir ve ne için kullanılır?

Tolfenamik asit, steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) adı verilen bir ilaç grubundan 
biridir. NSAID'ler ağrıyı azaltır.

Tolfenamik Asit 200mg Tabletler, yetişkinlerde akut migren atağı ile ilişkili ağrının 
tedavisinde etkilidir.

2. Tolfenamik Asit 200mg Tablet almadan önce bilmeniz gerekenler

Tolfenamik Asit 200mg Tabletleri aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

-
-

tolfenamik aside veya diğer bileşenlerden herhangi birine alerjisi varsa (bölüm 6'da listelenmiştir) ibuprofen, 
aspirin veya diğer ilaçları alırken daha önce alerjik reaksiyonlar (örn. astım, burun akıntısı, ısırgan döküntüsü 
veya yüzde, dudaklarda, dilde veya boğazda şişme) yaşadıysanız NSAID'lerin ciddi karaciğer, böbrek veya kalp 

yetmezliği var
Hamileliğinizin son üç ayındaysanız
Tekrarlayan peptik ülser veya peptik kanama (ülser veya midenizde veya on iki parmak bağırsağınızda kanama) 
geçmişiniz varsa veya varsa

NSAID tedavisine bağlı olarak sindirim sisteminizde hiç kanama veya delinme olduysa

-
-
-

-

Uyarılar ve önlemler
Tolfenamik Asit 200mg Tabletleri almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Tolfenamik Asit 200mg Tabletler ile özellikle dikkatli olun.
- COX-2 inhibitörleri olarak bilinen NSAID'ler dahil diğer NSAID'leri alıyorsanız

TITLE - TOLFENAMIC ACID / TUFNIL MEDICATION PATIENT INFORMATION IN TURKISH

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-tolfenamic-acid-tufnil-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.12616.pdf


-
-
-
-
-
-
-
-

yaşlılar
astımınız var veya oldu
kalp, karaciğer veya böbrek fonksiyonlarında azalma 
varsa veya yüksek tansiyona sahip olduysa
Gastrointestinal bir hastalığınız varsa (Crohn hastalığı veya kolon ve rektum iltihabı) 
Sistemik lupus eritematozus (SLE) gibi bir bağ dokusu hastalığınız varsa
kardiyovasküler hastalığınız, periferik arter hastalığınız ve/veya serebrovasküler hastalığınız varsa, 
peptik ülser, bağırsak kanaması veya perforasyonu varsa

Tolfenamik Asit 200 mg Tabletler gibi ilaçlar, kalp krizi ("miyokard enfarktüsü") veya felç 
riskinde küçük bir artış ile ilişkilendirilebilir. Herhangi bir risk, yüksek dozlar ve uzun süreli 
tedavi ile daha olasıdır. Önerilen dozu veya tedavi süresini aşmayın.

Kalp sorunlarınız varsa, daha önce inme geçirdiyseniz veya bu durumlar için risk altında olabileceğinizi 
düşünüyorsanız (örneğin yüksek tansiyonunuz, şeker hastalığınız, kolesterolünüz yüksekse, trigliseritiniz yüksekse 
veya sigara içiyorsanız) tedavinizi doktorunuzla veya doktorunuzla görüşmelisiniz. eczacı.

Çocuklar
Çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez

Diğer ilaçlar ve Tolfenamik Asit 200mg Tabletler
Reçetesiz alınan ilaçlar da dahil olmak üzere başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma 
ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
- Tolfenamik Asit 200mg Tabletler olarak diğer NSAID'ler (aspirin dahil), istenmeyen etki 

riskini artırabilir.
Tolfenamik Asit 200mg Tabletler olarak kardiyak glikozitler (kalp ilaçları), istenmeyen etki riskini 
artırabilir ve kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir
Kortikosteroidler (çeşitli iltihap durumlarını tedavi etmek için kullanılır), çünkü Tolfenamik Asit 200 
mg Tabletler gastrointestinal istenmeyen etki riskini artırabilir
Tolfenamik Asit 200mg Tabletler olarak kinolonlar (antibiyotikler), konvülsiyon 

geliştirme riskini artırabilir
Takrolimus, siklosporin (bağışıklık sistemini baskılamak için kullanılan ilaçlar), Tolfenamik Asit 
200 mg Tabletler böbrek sorunları riskini artırabilir
Tolfenamik Asit 200mg Tabletler olarak su tabletleri (diüretik ilaç), böbrek problemleri 

riskini artırabilir
Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar) olarak bilinen anksiyete ve depresyon tedavisinde 
kullanılan ilaçlar
Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar 
Mifepriston (kürtaj hapı)
Lityum (belirli zihinsel durumların tedavisinde kullanılır) Metotreksat (örn. 
kanser, sedef hastalığı ve romatizma tedavisinde kullanılır) Varfarin veya aspirin 
gibi kan sulandırıcılar
Zidovudin (HIV enfeksiyonu vakalarında kullanılır)

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-

Tolfenamik Asit 200mg Tabletler, yiyecek, içecek ve alkol ile birlikte Tolfenamik 
Asit 200mg Tabletler yemekle birlikte veya yemekten sonra alınmalıdır. senin ilacın. ile bir bardak su iç

Hamilelik, emzirme ve doğurganlık
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Hamileyseniz veya emziriyorsanız, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız, 
bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Anneleri hamilelik sırasında NSAID alan bebeklerde anormallikler bildirilmiştir. Gebeliğin 
birinci ve ikinci trimesterinde, açıkça gerekli olmadıkça tolfenamik asit verilmemelidir. 
Bebeğin böbrek fonksiyonunu ve dolaşımını, hem anne hem de bebekte kanın pıhtılaşmasını 
ve doğumu etkileyebileceğinden, hamileliğin son üç ayında tolfenamik asit almamalısınız.

Emziriyorsanız, ilacın küçük miktarları anne sütüne geçebileceğinden Tolfenamik Asitten 
kaçınılmalıdır.

Tolfenamik Asit 200mg Tabletler hamile kalmayı zorlaştırabilir. Hamile kalmayı 
planlıyorsanız veya hamile kalmakta sorun yaşıyorsanız doktorunuzu 
bilgilendirmelisiniz.

Araç ve makine kullanma
Tolfenamik Asit 200mg Tabletler baş dönmesine, uyuşukluğa, bitkinliğe ve görme bozukluklarına 
neden olabilir. Bunlardan etkileniyorsanız, araç veya makine kullanmayınız.

Tolfenamic Acid 200mg Tablet'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler 
Tolfenamik Asit 200mg Tabletler, tablet başına 1 mmol'den (23mg) daha az sodyum içerir, yani esasen 'sodyum 
içermez'.

3. Tolfenamik Asit 200mg Tabletler Nasıl Alınır

Bu ilacı her zaman tam olarak doktorunuzun veya eczacınızın size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz 
doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuz size uygun bir doz reçete edecektir. Yanıtınıza bağlı olarak doz tekrarlanabilir.bir 
Zamanlar1-2 saat sonra.

Tablet ağızdan (ağızdan) alınmalıdır.

Tablet bütün olarak yutulmalıdır. İlacınızın yanında bir bardak su için.

Normal doz:

Yetişkinler:

Migren – akut ataklar: Migrenin ilk belirtileri ortaya çıktığında 200 mg. Tatmin edici bir etki 
elde edilmezse tedavi 1-2 saat sonra bir kez tekrarlanabilir.

Çocuklarda kullanım:
Çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.

Yaşlı:
Doktorunuz sizin için uygun bir doz reçete edecektir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Tolfenamik Asit 200 mg Tablet kullandıysanız
Kullanmanız gerekenden daha fazla Tolfenamik Asit 200mg Tablet kullanmışsanız, derhal doktorunuza veya 
yerel hastanenize başvurunuz.

Tolfenamik Asit 200mg Tablet'i kullanmayı unutursanız
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Unutulan bir dozu telafi etmek için çift doz almayınız.

Tolfenamik Asit 200 mg Tablet almayı bırakırsanız
İlacınızı doktorunuzun size söylediği şekilde almanız çok önemlidir. Doktorunuzla bu konuda 
konuşmadan önce Tolfenamik Asit 200 mg Tablet almayı aniden kesmemelisiniz.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.

Tedaviniz sırasında herhangi bir zamanda aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini yaşıyorsanız
ALMAYI BIRAKMAKilaç veacil tıbbi yardım isteyin:
-
-
-

Dışkıda kan (dışkı/hareket) geçirin Siyah 
katranlı tabureleri çıkarın
Kahve telvesi gibi görünen kan veya koyu renkli parçacıkları kusun

ALMAYI BIRAKMAKaşağıdakileri yaşarsanız ilacınızı alınız ve doktorunuza söyleyiniz:

-
-

Hazımsızlık veya mide ekşimesi

Mide ağrısı veya diğer anormal mide semptomları

Aşağıdaki ciddi yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse,ALMAYI BIRAKMAKBu ilacı kullanmayınız ve 
hemen doktorunuza başvurunuz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.
-
-
-
-
-

Peptik ülser (geğirme, midede rahatsızlık, kusma) 
Gastrointestinal kanama
Alerjik şok reaksiyonu (nefes darlığı, kızarıklık veya hırıltı) 
Yüz, dudak, dil veya boğazda şişme
Büllöz/kabarcıklı döküntü, deri iltihabı ve/veya derinin üst tabakasının soyulması ile birlikte ciddi deri 
reaksiyonları, örneğin Stevens Johnson Sendromu ve Toksik Epidermal Nekroliz (çok seyrek)

Bir tür beyaz kan hücresi eksikliği (grip benzeri semptomlar, soğuk algınlığı, yüksek ateş, boğaz ağrısı) Tüm kan 
hücrelerinin sayısında azalma (grip benzeri semptomlar, yorgunluk, baş dönmesi, spontan kanamalar)

Menenjit (boyun tutulması, baş ağrısı, ateş, mide bulantısı, kusma veya yönelim 
bozukluğu) Deride kırmızımsı veya morumsu lekeler
halüsinasyonlar
Karaciğer iltihabı (cildin veya göz beyazlarının sararması) 
Böbrek iltihabı ve böbrek yetmezliği (idrar bozuklukları) Kanlı 
dışkı
Kan kusma
Astım, ağırlaştırılmış astım, hırıltı, nefes almada zorluk gibi alerjik 
reaksiyonlar Pankreas iltihabı (pankreatit) Yüksek tansiyon (hipertansiyon)

Kalp yetmezliği

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Diğer yan etkiler aşağıdakileri içerir ve bunlardan herhangi birini fark ettiğiniz anda doktorunuzu 
bilgilendirmelisiniz:
-
-
-
-

Şişme
Mide bulantısı

Kusma
İshal
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-
-
-
-
-
-

Gaz (rüzgar)
Kabızlık
Hazımsızlık
Karın ağrısı
Ağız veya mide iltihabı
Gastrointestinal hastalıkların kötüleşmesi (Crohn hastalığı veya kolon ve rektumun 
iltihabı)
Döküntü

Kaşıntı
Kurdeşen
Görsel rahatsızlıklar
Gözde ağrı ve/veya görme kaybı

Deride iğne batması hissi Depresyon

Bilinç bulanıklığı, konfüzyon

kulak çınlaması

Titreme veya titreme
sevinç duygusu
Baş dönmesi
Belirsiz bir zayıflık hissi 
Yorgunluk
uyuşukluk
İdrar yaparken hafif ağrı
İdrarda renk değişikliği (biraz daha limon rengi) Karaciğer 
veya böbrek fonksiyonlarında azalma
ışığa duyarlılık

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Tolfenamik Asit 200 mg Tabletler gibi ilaçlar, kalp krizi ("miyokard enfarktüsü") veya felç 
riskinde küçük bir artış ile ilişkilendirilebilir.

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan Sarı Kart Şeması aracılığıyla şu adresten de 
bildirebilirsiniz:www.mhra.gov.uk/sarı kart veya Google Play veya Apple App Store'da MHRA Yellow Card'ı 
arayın.

Yan etkileri bildirerek, bu ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

5. Tolfenamik Asit 200mg Tabletler Nasıl Saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Bu ilacı karton üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi, o ayın 
son gününü ifade eder.

Herhangi bir ilacı atık su veya evsel atık yoluyla atmayın. Artık kullanmadığınız ilaçları nasıl 
atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.

25ºC'nin altında saklayın.
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6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Tolfenamik Asit 200mg Tabletler Neleri İçerir?
- Etken maddesi tolfenamik asittir.
- Diğer bileşenler şunlardır: Mısır nişastası, sodyum nişasta glikolat, makrogol, alginik asit, 

mikrokristal selüloz, kroskarmeloz sodyum, silika kolloidal susuz ve sodyum stearil 
fumarat.

Tolfenamik Asit 200mg Tabletler neye benziyor ve paketin içeriği
Tolfenamik Asit 200mg Tabletler, bir tarafında FM7 ve GEA işaretleri bulunan beyaz, oval, dışbükey, çentikli 
tabletlerdir.

Tolfenamik Asit 200mg Tabletler, kabarcıklar veya polietilen tablet kaplarında paketlenir ve 3, 
10 ve 30 tabletlik paketlerde bulunur. Tüm paket boyutları pazarlanmayabilir.

Pazarlama yetkilendirme sahibi
A/S GEA Farmaceutisk Fabrik, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kopenhag S, Danimarka.

Üretici firma
FAMAR SA,7 Anthoussas Av.,153 44 Anthoussa Attiki, Yunanistan veya

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kopenhag S, Danimarka

Tarafından dağıtıldı:Galen Limited, Seagoe Sanayi Bölgesi, Craigavon, BT63 5UA, Birleşik Krallık.

Bu broşür en son Haziran 2020'de revize edilmiştir.
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