
Sintrom®1 mg Tabletlerasenokumarol
Sizin için önemli bilgiler içerdiğinden, bu ilacı almaya başlamadan önce bu kullanma talimatının 
tamamını dikkatlice okuyunuz.
Bu ilacı her zaman tam olarak bu kullanma talimatında anlatıldığı şekilde veya doktorunuzun veya eczacınızın size söylediği 

şekilde alınız.

-
-
-
Hastalık belirtileri sizinkiyle aynı olsa bile onlara zarar verin.
- Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu 
broşürde listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
Başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Bu ilaç sadece sizin için reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Olabilir

Bu broşürde neler var?

1. Sinthrome nedir ve ne için kullanılır?
2. Sinthrome'u almadan önce bilmeniz gerekenler
3. Sinthrome nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Sinthrome nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. Sinthrome nedir ve ne için kullanılır?

Sinthrome 1 mg Tabletler (acenocoumarol), antikoagülanlar (kan sulandırıcı 
ilaçlar) adı verilen bir ilaç grubuna aittir.

Sintrom, örneğin derin ven trombozu (DVT) gibi kan damarlarını tıkayan kan pıhtılarını tedavi etmek ve 
önlemek için kullanılır.

Sintrom, oluşmuş kan pıhtılarını çözmez, ancak pıhtıların büyümesini ve daha 
ciddi sorunlara neden olmasını engelleyebilir.

2. Sinthrome'u kullanmadan önce bilmeniz gerekenler

Doktorun tüm talimatlarını dikkatlice izleyin. Bu broşürde yer alan genel bilgilerden 
farklılık gösterebilirler.

• Sinthrome'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZAsenokumarol veya kumarin türevleri (örn. 
varfarin, fenprokumon) adı verilen kanı sulandırmak için benzer ilaçlara veya Sinthrome'daki 
bileşenlerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa (bkz. Bölüm 6, Paket içeriği ve diğer 
bilgiler)

• hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız (bkz.Hamilelik, emzirme 
ve doğurganlık).

• alkolik
• şizofreni veya demans gibi herhangi bir akıl hastalığınız varsa
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• yakın zamanda omurganız, beyniniz, gözleriniz veya herhangi bir büyük ameliyatınız oldu veya 
olmak üzere

• beyninize kanama nedeniyle felç geçirdiniz
• çok yüksek tansiyondan muzdarip
• mide ülseri veya herhangi bir bağırsak kanaması var

• suyunuza kan geçirin veya kanı öksürün
• Herhangi bir kanama bozukluğu, kanama sorunu veya açıklanamayan morarma varsa
• Göğsünüzün ortasında veya sol tarafında keskin bir ağrı hissederseniz, buna nefes darlığı eşlik 

edebilir (bunlar kalp çevresinde perikardit adı verilen sıvı birikmesi veya iltihaplanma belirtileri 
olabilir) veya grip benzeri semptomlar, kalp üfürümleri, döküntüler yaşarsanız ve göğüs ağrısı 
(bunlar, endokardit adı verilen kalbin iç zarının enfeksiyon belirtileri olabilir)

• Sevmekekaraciğer veya böbrek hastalığı.

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse veya emin değilseniz, Sinthrome'u almadan önce 
doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

Uyarılar ve önlemler
Sinthrome Tabletleri almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşun. Aşağıdaki 

durumlarda Sinthrome'u almadan önce doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

• kanser olmak
• enfeksiyon veya iltihap var (şişme)
• Mide ve/veya bağırsaktan gıda emilimini etkileyen bir bozukluğunuz varsa
• kalp yetmezliğiniz varsa (şişme ve nefes darlığına neden olur) - bu karaciğerdeki kan 

akışını azaltabilir ve bu da kanın pıhtılaşmasını azaltabilir
• karaciğer problemleriniz varsa - bu kanın pıhtılaşmasını azaltabilir

• böbrek problemleriniz varsa - bu, Sinthrome'un yıkım ürünlerinin birikmesine neden 
olabilir

• aşırı aktif tiroid var
• yaşlılar
• Protein C veya protein S eksikliği gibi bir kan hastalığınız varsa - bu, bir kesik veya yaralanmadan 

sonra normalden daha uzun süre kanamanıza neden olur.
• Örneğin, aşağıdaki durumlarda kanama riskiniz daha yüksektir:

- uluslararası normalleştirilmiş oran (INR) için değişken kan testi sonuçları geçmişi
- mide veya oniki parmak bağırsağı ülseri veya daha önce geçirmiş

- yüksek kan basıncı
- beyne kan dolaşımı ile ilgili sorunlar (serebrovasküler hastalık)
- anemi
- son yara veya yaralanma
- Aşağıda belirtilen ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız veya uzun süredir Sinthrome 

kullanıyorsanız

Sinthrome alırken kaslarınıza herhangi bir enjeksiyon YAPMAMALISINIZ.

Omurganıza veya bir tarama veya röntgen testinin bir parçası olarak herhangi bir enjeksiyona ihtiyacınız varsa veya diş 

ameliyatı da dahil olmak üzere küçük bir ameliyata ihtiyacınız varsa, tedavinizi önce doktorunuzla tartıştığınızdan emin 

olun.

Sinthrome'dayken bir kazaya karışırsanız, normalden daha fazla kanamanız olasıdır. 
Doktor veya hastane personeli, Sinthrome kullandığınız konusunda bilgilendirilmelidir. 
hemen. Kişisel antikoagülasyon kartınızı (eczacınızdan bu ilacı kullandığınızı gösteren bir 
kimlik kartı) daima yanınızda bulundurunuz.
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Kalsifilaksi, derideki kan damarlarında kalsiyumun biriktiği bir durum, bazen hastalar 
Sinthrome dahil olmak üzere kan inceltici ilaçlar alırken ortaya çıkar. Bu nadirdir, ancak 
ciddi enfeksiyon ve ölüme yol açabilen ağrılı cilt topaklarına veya ülserlere neden olur. 
Genellikle sadece bir kişinin ciddi böbrek hastalığı varsa veya kanındaki kalsiyum, 
albümin, fosfat veya belirli protein seviyelerinde zaten bir sorun varsa olur.

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse veya emin değilseniz, Sinthrome'u almadan önce doktorunuzla 
veya eczacınızla konuşun.

Diğer ilaçlar ve Sinthrome
Reçetesiz (reçetesiz) ilaçlar da dahil olmak üzere başka ilaçlar alıyorsanız veya yakın zamanda 
aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Bu, Sinthrome ile 
etkileşime girebileceklerinden özellikle aşağıdaki ilaçlar için geçerlidir:

Sintrom aktivitesini artıran ilaçlar, örneğin:

• heparin (düşük moleküler ağırlıklı heparin adı verilen insan yapımı bir form dahil) - derin ven 
trombozu, kan pıhtılarının tedavisinde veya ameliyattan sonra kanı inceltmek için

• antibiyotikler (örneğin klindamisin)

• salisilik asit ve ilgili maddeler (örn. asetil salisilik asit, aminosalisilik asit, 
diflunisal) (ağrıya karşı kullanılan ilaç)

• trombositlerin (bunlar kanın pıhtılaşmasında rol oynayan kandaki partiküllerdir) bir araya 
toplanmasını durduran ilaçlar (örn. dipiridamol, klopidogrel, tiklopidin)

• fenilbutazon veya diğer pirazolon türevleri (örn. sülfinpirazon), diğer nonsteroid 
antiinflamatuar ilaçlar (bunlar ağrıyı, ateşi ve iltihabı azaltmak için kullanılır), 
örneğin selekoksib, metilprednizolon (örn. bu bazen çeşitli inflamatuar veya 
alerjik durumları tedavi etmek için yüksek dozda bir damara enjekte edilir).

Sinthrome bu ilaçlarla birlikte reçete edildiğinde, daha sık izleme (kan testleri 
dahil) gerekli olacaktır.

Sintrom aktivitesini artırabilecek diğer ilaçlar, örneğin:

• allopurinol veya sülfinpirazon - gut 
tedavisi ve ürik asit seviyelerini düşürmek 
için

• anabolik steroidler - yerine koyma tedavisi olarak 

kullanılır

• testosteron ve mesterolon gibi androjenler - 
yerine koyma tedavisi olarak kullanılır

• amiodaron ve kinidin gibi anti-aritmik 
ajanlar - düzensiz kalp atışı için ilaçlar

• antibiyotikler (örn. eritromisin, 
klaritromisin, tetrasiklinler, neomisin, 
kloramfenikol, amoksisilin, koamoksiklav, 
bazı sefalosporinler, siprofloksasin, 
norfloksasin ve ofloksasin gibi bazı 
florokinolonlar) - enfeksiyonlara karşı 
kullanılan ilaçlar

• viloksazin ve seçici serotonin yeniden

• klofibrat ve ilgili maddeler (örn. 
fenofibrat, gemfibrozil) - yüksek 
kolesterole karşı kullanılan ilaçlar

• disülfiram - alkol bağımlılığı için
• etakrinik asit - su tutma veya yüksek 

tansiyon için
glukagon - düşük kan şekeri seviyelerini tedavi etmek için 

kullanılır

imidazol türevleri (örneğin metronidazol ve 
hatta ekonazol, flukonazol, ketokonazol ve 
mikonazol gibi lokal olarak 
uygulandıklarında bile) - enfeksiyona karşı 
kullanılan bir ilaç

• tramadol - güçlü bir ağrı kesici
• tamoksifen - meme kanseri ve doğurganlık için
• proton pompası inhibitörleri (örn. 

omeprazol) - asit reflü, mide veya
bağırsak ülserleri

•

•
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sitalopram, fluoksetin, sertralin ve paroksetin 
gibi alım inhibitörleri - anksiyete ve depresyon 
tedavisinde kullanılır

• parasetamol – ağrı için kullanılan bir ilaç
• enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan ko-

trimoksazol gibi sülfonamidler

• tolbutamid, klorpropamid ve 
glibenklamid gibi sülfonilüreler - 
diyabet için oral ilaçlar

• levotiroksin veya dekstrotiroksin gibi tiroid hormonları - 

bir hastalığı tedavi etmek için kullanılır

Etkin olmayan tiroid
• Atorvastatin, fluvastatin ve simvastatin gibi 

statinler - kanı düşürmek için kullanılır
kolesterol seviyeleri

• 5-fluorourasil gibi antineoplastikler - meme, 
gastrointestinal ve cilt kanseri için

• H2- simetidin veya ranitidin gibi agonistler 
- mide veya bağırsak ülserlerinin 
tedavisinde kullanılır

• plazminojen aktivatörleri (ör. ürokinaz; 
streptokinaz ve alteplaz, trombin inhibitörleri 
(ör. argatroben) - kalp felci sırasında kan 
pıhtılarını parçalamak için kullanılan ilaçlar

• prokinetik ajanlar (örn. sisaprid) - mide 
boşalmasını hızlandırmak için kullanılan 
ilaçlar

• antasitler (örn. magnezyum hidroksit) - 
mide asiditesine karşı kullanılan ilaçlar.

• glukozamin (osteoartrit için) 
Sinthrome'un etkisini artırabilir.

Sinthrome'un etkisini azaltabilecek ilaçlar, örneğin:
• aminoglutetimid - kanseri tedavi etmek için kullanılır 

veya• Cushing sendromu

• merkaptopurin - kanser veya otoimmün 
hastalıkları tedavi etmek için kullanılır 
(bağışıklık sisteminiz kendi hücrelerinize 
saldırdığında bir tür hastalık)

• HIV tedavisinde kullanılan ritonavir veya 
nelfinavir gibi proteaz inhibitörleri

• azatioprin - organ naklinden sonra veya 
kronik inflamatuar ve otoimmün 
hastalıklar için kullanılır

• sodyum amital veya fenobarbital ve 
karbamazepin gibi barbitüratlar - epilepsi için 
veya uyumanıza yardımcı olmak için

doğum kontrolü için femoden, logynon 
ve silest gibi oral kontraseptifler

• rifampisin - enfeksiyona karşı 
kullanılan ilaç

• Tiyazid diüretikleri (örn. bendroflumetiazid veya 
metolazon) - su tutma ve yüksek kan basıncını 
tedavi etmek için kullanılan ilaçlar

• prednizolon gibi kortikosteroidler - inflamatuar 
bağırsak hastalığı, artrit ve belirli cilt rahatsızlıklarını 
tedavi etmek için kullanılan steroidler

• St John's Wort - depresyon için
• kolestiramin - yüksek kolesterol seviyelerine 

karşı kullanılan ilaç

• E vitamini
• Bazı karaciğer enzimlerinin aktivitesini arttırdığı 

bilinen ilaçlar (örn., CYP2C9, CYP2C19 veya 
CYP3A4) – ilaçlarınızdan herhangi birinin böyle 
bir etkisi olup olmadığından emin değilseniz 
doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

• griseofulvin - mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek 

için kullanılır.

• antineoplastik ilaçlar (örneğin azatioprin, 6-
merkaptopurin)
K vitamini (K vitamini alımınızın 
miktarındaki bir artış, 
asenokumarolün etkisini azaltabilir)

•

Sinthrome'un etkilerini artırabilecek veya azaltabilecek ilaçlar:
• proteaz inhibitörleri (örn. indinavir, nelfinavir, ritonavir, sakinavir) – HIV enfeksiyonunu tedavi 

etmek için kullanılan ilaçlar.
• çeşitli inflamatuar durumları tedavi etmek için kullanılan bir kortikosteroid olan metilprednizolon.

Sinthrome'un diğer ilaçlar üzerindeki etkileri
• Sintrom, epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar olan fenitoin gibi hidantoin 

türevlerinin toksisite riskini artırabilir.
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• Sintrom, glibenklamid veya glimepirid gibi antidiyabetik ilaçların kan şekerini 
düşürücü etkisini artırabilir.

Yiyecek, içecek ve alkol ile Sintrom
Sinthrome'un kanınızı inceltme şeklini etkileyebileceğinden alkol alırken dikkatli olun. Önce 
doktorunuza danışın.

Kızılcık suyu içmekten veya kapsüller veya konsantreler gibi diğer kızılcık ürünlerini 
almaktan kaçınmalısınız, çünkü bu, doğru miktarda asenokumarol almadığınız anlamına 
gelebilir.

Yaşlı
65 yaşında veya daha büyükseniz, Sinthrome'un etkilerine karşı daha duyarlı olabilirsiniz ve bu nedenle daha sık 
kontrole ihtiyacınız olabilir. Daha düşük dozlara da ihtiyacınız olabilir.

Çocuklar ve ergenler
Çocuklarda ve ergenlerde Sintrom ile deneyim sınırlıdır ve bu nedenle bu hastaların daha sık 
kontrole ihtiyacı vardır (bkz. Bölüm 3).

Hamilelik, emzirme ve doğurganlık
Hamileyseniz Sinthrome ALMAYIN. Sintrom, diğer antikoagülanlar gibi bebeğinize ciddi 
zararlar verebilir. Hamileyseniz veya hamile kalmaya çalışıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. 
Doktorunuz hamilelik sırasında Sinthrome almanın potansiyel riskini sizinle tartışacaktır.

Sinthrome alırken emzirme kararı doktorunuzla birlikte dikkatlice düşünülmelidir. 
Sinthrome kullanırken emziriyorsanız, siz ve çocuğunuz kan testlerine ihtiyaç 
duyabilirsiniz. Ancak tedbir olarak doktorunuzun çocuğunuza kanının incelmesini 
önlemek için K vitamini reçete etmesi gerekir.

Sintrom'un doğurganlığınızı etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

Çocuk doğurma çağındaysanız, size Sinthrome verilmeden önce hamileliği ekarte etmek için 
doktorunuz tarafından bir hamilelik testi yapılabilir. Sinthrome alırken doğum kontrolünü 
kullanmalısınız.

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

Araç ve makine kullanma
Sinthrome'un araç veya makine kullanma yeteneği üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ancak antikoagülan kartınızı 
yanınızda bulundurmanız tavsiye edilir.

Sintrom laktoz içerir
Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse, bu 
tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla temasa geçiniz.

3. Sinthrome nasıl alınır

Sinthrome'u her zaman tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz 
doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sinthrome her gün aynı saatte tek doz olarak alınmalıdır. Tabletlerinizi bütün olarak bir 
bardak su ile yutunuz.
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Doktorunuz, kanınızın ne kadar hızlı pıhtılaşmasını kontrol etmek için Sinthrome ile tedavi sırasında düzenli kan 
testleri ayarlayacaktır. Bu, doktorun dozunuza karar vermesine yardımcı olacaktır.

Sinthrome dozu hastadan hastaya ve günden güne değişecektir. Aşağıdakiler kılavuz 
olarak kullanılabilir:

Yetişkinler ve yaşlılar:
Normal başlangıç   dozu, yükleme dozu uygulanmadan 2 mg/gün ila 4 mg/gün arasındadır. 
Tedaviye, genellikle ilk gün 6 mg, ardından ikinci gün 4 mg olmak üzere bir yükleme dozu 
rejimi ile başlanabilir.

Yaşlı hastalar, karaciğer hastalığı veya ciddi kalp yetmezliği (karaciğerdeki kan akışını yavaşlatır ve yaralanmasına 
neden olabilir) olan hastalar veya yetersiz beslenen hastalar daha düşük dozlara ihtiyaç duyabilir.

Çocuklarda ve ergenlerde kullanım:
Çocuklarda ve ergenlerde Sinthrome dahil olmak üzere kan sulandırıcı ilaçlarla ilgili deneyim 
sınırlıdır. Sinthrome çocuklarda veya ergenlerde kullanılıyorsa, ilacın ne kadar iyi çalıştığını 
görmek için kan daha sık test edilmelidir.

Sinthrome kullandığınızı her ziyaretinizde doktorunuza veya diş hekiminize veya eczacınıza söyleyin.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Sinthrome kullandıysanız

Yanlışlıkla çok fazla tablet alırsanız veya başka biri sizin ilacınızdan herhangi birini 
alırsa, doktorunuza bildirmelisiniz.hemenveya en yakın kaza ve acil servise 
başvurunuz. Doz aşımı belirtileri insanlar arasında farklılık gösterir. İlacı aldıktan 1 ila 
5 gün sonra ortaya çıkabilir ve burun kanaması, diş etlerinde kanama, kusma veya 
öksürük kanı, idrarda kan, kanlı veya siyah katranlı dışkı, genital kanama, bol adet 
kanaması, büyük morluklar veya kanamayı içerebilir. gerginliğe, şişmeye ve ağrıya 
neden olan eklemler. Kalp atışlarınız hızlanabilir, tansiyonunuz düşebilir ve başınız 
dönebilir ve cildiniz solgun, soğuk ve terli görünebilir. Hastalık, kusma, ishal ve karın 
ağrıları yaşayabilirsiniz. Durumunuzu izlemek için kan testleri yapmanız gerekebilir 
ve tedavi gerekebilir. Kalan ilaçları veya boş paketi doktora gösterin.

Sinthrome'u kullanmayı unutursanız
Üzülmeyin. Bir doz almayı unutursanız, bir sonraki dozu alma zamanı gelmemişse, mümkün olan 
en kısa sürede alınız. Çift doz almayın. Sonra eskisi gibi devam edin.

Sintrome almayı bırakırsanız

Bu ilacın kullanımıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası yan etkiler

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

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birine sahipseniz hemen doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın(10 kişiden 1'ini etkileyebilir):
• kanama:

- diş etlerinde kanama, açıklanamayan morarma veya burun kanaması, şiddetli adet kanamaları, kesik veya 

yaralardan kaynaklanan ağır kanama

- çeşitli organlardan kanama: mide, bağırsaklar, safra kesesi (karın ağrısı, kanlı kusma, 
kanlı veya siyah katranlı dışkı), idrar yolu (sırt ağrısı, idrarda kan), beyin (baş 
dönmesi, şiddetli baş ağrısı, kol veya bacakta güçsüzlük, bulanık görme) ve gözler 
(görünür kan havuzu)

6



Nadir(1000 kişiden 1'ini etkileyebilir):
• kurdeşen, deri döküntüsü, iltihaplanma, kaşıntı ve ateş şeklinde alerjik (aşırı duyarlılık) 

reaksiyon
• iştah kaybı
• hissetmek veya hasta olmak

• kusma
• olağandışı saç dökülmesi

Çok nadir(10.000 kişiden 1'ini etkileyebilir):
• cilt altında morarma veya kanamaya neden olabilen kan damarlarının iltihabı 

(vaskülit)
• cilt nekrozu (doku ölümü), genellikle uyluk, kalça veya göğüs bölgelerinde yara izi olan 

veya olmayan ciltte kabarma. Bu durum genellikle kandaki bazı proteinlerin doğuştan 
eksikliği ile ilişkilidir.

• sarılık, mide ağrısı, şişme ve yorgunluğa neden olabilen karaciğer hasarı

Frekans bilinmiyor: Ağrılı bir deri döküntüsü. Sintrom, ağrılı bir deri döküntüsü ile başlayabilen 
ancak ciddi komplikasyonlara yol açabilen kalsifilaksi adı verilen ciddi ve nadir bir cilt rahatsızlığına 
neden olabilir. Bu advers reaksiyon en sık olarak kronik böbrek hastalığı olan veyakanlarındaki 
kalsiyum, albümin, fosfat veya belirli protein seviyelerinde bir sorun. Normalden daha düşük 
sayıda kırmızı kan hücresi veya düşük hemoglobine sahip olma durumu (Anemi).

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya eczacınız 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. Sinthrome nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.
EXP'den sonra karton üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra Sinthrome'u almayın. Son 
kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.

Doktorunuz tedavinizi durdurmaya karar verirse, kullanmadığınız ilaçları eczacınıza iade ediniz. 
Sadece doktorunuz size söylerse saklayın.

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

6. Paket içeriği ve diğer bilgiler

Sintrom ne içerir
Aktif madde asenokumarol 1 mg'dır. Bu, nicoumalone'un yeni adıdır. Bileşenin 
kendisi değişmedi.
Diğer yardımcı maddeler şunlardır: aerosol 200 (silika aerojel), laktoz, hipromelloz, magnezyum 
stearat, mısır nişastası ve talk.

Sinthrome'un görünüşü ve paketin içeriği

7



Sinthrome tabletleri, bir tarafında “CG” ve diğer tarafında “AA” baskılı, kenarları hafif 
eğimli, beyaz, yuvarlak, düz tabletlerdir. 100 tabletlik blister ambalajlarda gelirler.

Ruhsat Sahibi ve Üretici

Pazarlama yetkilendirme sahibi

Norgine Pharmaceuticals Limited, 
Norgine House, Widewater Place, 
Moorhall Road, Harefield,
Uxbridge, UB9 6NS, Birleşik Krallık.

Üretici firma
FAMAR CAD.
Anthousa Caddesi 7
Anthousa Attiki, 15344
Yunanistan

Üretici firma
Rovi Pharma Endüstriyel Hizmetler, SA, 
Via Complutense, 140,
Alcala de Henares,
Madrid, 28805,
ispanya

Bu broşürdeki bilgiler yalnızca Sinthrome için geçerlidir. Herhangi bir sorunuz varsa veya herhangi bir konuda 
emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Bu broşür en son Temmuz 2020'de revize edilmiştir.

Sinthrome, Novartis Pharmaceuticals Limited'in tescilli ticari markasıdır.
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