
ademetionin bütandisülfonat
transmetil

FORMÜLASYON

Tablet:
Her enterik kaplı tablet, 500 mg Ademetionine eşdeğer 949 mg ademetionin bütandisülfonat içerir.

Enjeksiyon için Liyofilize Toz: Her 
flakon şunları içerir:
Ademetionin (Sulfo-Adenosyl-L-Metionin) 1,4-bütandisülfonat 949 mg, 500 mg Ademetionine eşdeğer

Enjeksiyon için Çözüm: 
Her ampul şunları içerir:
L-lizin ……………………………………………….... 428 mg Sodyum 
hidroksit ……………………………………………………………………… 14,4 
mg Enjeksiyonluk Su ……………………………................ qs 5 mL

TANIM

Ademetionin veya S-adenosil-L-metionin, amino asit metioninin bir türevidir. Yapısal kararsızlığı nedeniyle, oral bir ilaç olarak kullanımı için 
ademetioninin stabil tuz formları gereklidir. Aktif bileşen tuzdur, ademetionin 1,4-bütandisülfonat (ademetionin SD4). BELİRTEÇLER

Ademetionin, yetişkinlerin (≥ 18 yaş) tedavisi için endikedir:

• Siroz öncesi ve sirotik durumlarda intrahepatik kolestaz

• Gebelikte intrahepatik kolestaz

DOZAJ VE YÖNETİM

Tedavi parenteral uygulama ile başlatılabilir ve oral olarak devam ettirilebilir veya oral olarak başlatılabilir.

Liyofilize Toz

Ademetionin liyofilize toz ve çözücü (enjeksiyonluk su solüsyonu, L-lizin, sodyum hidroksit), intravenöz ve intramüsküler enjeksiyon için 500 
mg/5 mL'lik flakonlarda mevcuttur. Liyofilize toz, kullanım sırasında beraberindeki solvent kullanılarak çözülmelidir. Kullanılmayan kısmı 
atın.

Ademetionin, alkali veya kalsiyum iyonu içeren solüsyonlarla karıştırılmamalıdır. Liyofilize tozun rengi beyazdan sarımsıya farklı 
görünüyorsa (flakondaki bir çatlak veya ısıya maruz kalma nedeniyle), ürün kullanılmamalıdır..

İntravenöz ademetionin yavaş IV uygulanmalıdır.

tabletler

Ademetionin tabletleri 500 mg gücünde mevcuttur. Ademetionin tabletleri bütün olarak yutulmalı ve çiğnenmemelidir.
Aktif bileşenin daha iyi emilmesi ve tam terapötik etki için, ademetionin tabletleri yemeklerle birlikte alınmamalıdır.

Ademetionin tabletleri kullanımdan hemen önce blister ambalajdan çıkarılmalıdır. Tabletlerin rengi beyazdan sarımsıya farklı görünüyorsa 
(alüminyum ambalajında   delikler olması nedeniyle), ürünün kullanılmaması önerilir..

intrahepatik kolestaz

Başlangıç   tedavisi:

IV veya IM: Önerilen doz 5-12 mg/kg/gün IV veya IM'dir. Olağan başlangıç   dozu 500 mg/gün IV veya IM'dir, toplam günlük doz 2 hafta boyunca 800 mg'ı 
geçmemelidir.

Oral: Önerilen doz ağızdan 10-25 mg/kg/gün'dür. Olağan başlangıç   dozu günde 800 mg'dır, toplam günlük doz 1600 mg'ı geçmemelidir.

Bakım tedavisi:

Ağızdan: 800 ila 1.600 mg/gün.

Pediatrik

Çocuklarda kullanım için ademetioninin güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

TITLE - ADEMETIONINE / SAME MEDICATION PATIENT INFORMATION IN TURKISH

Source : Abbott

www.911globalmeds.com/buy-ademetionine-same-online
https://www.medicine.abbott/content/dam/bss/divisionalsites/epd/productpdf/Transmetil%20500mg.pdf


geriatrik

Ademetionin ile ilgili klinik çalışmalar, genç deneklerden farklı yanıt verip vermediklerini belirlemek için 65 yaş ve üstü sayıları yeterli sayıda 
içermemiştir. Bildirilen klinik deneyim, yaşlılar ve daha genç hastalar arasındaki yanıtlardaki farklılıkları belirlememiştir. Genel olarak, yaşlı 
bir hasta için doz seçimi dikkatli olmalı, genellikle doz aralığının alt ucundan başlayarak, karaciğer, böbrek veya kalp fonksiyonunda azalma 
ve eşlik eden hastalık veya diğer ilaç tedavisi sıklığını yansıtmalıdır.

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalarda çalışmalar yapılmamıştır. Bu nedenle, bu hastalara ademetionin uygulanırken dikkatli olunması önerilir.

Karaciğer yetmezliği

Sağlıklı gönüllülerde ve kronik karaciğer hastalığı olan hastalarda farmakokinetik parametreler benzerdir.

KONTRENDİKASYONLARI

Ademetionin, metiyonin döngüsünü etkileyen ve/veya homosistinüri ve/veya hiperhomosisteinemiye neden olan genetik kusurları olan hastalarda 
(örn. sistatiyonin beta-sentaz eksikliği, Vitamin B) kontrendikedir.12metabolizma bozukluğu).

Ademetionin, aktif maddeye veya aktif olmayan bileşenlerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

İntravenöz ademetionin yavaş IV uygulanmalıdır (bkz.DOZAJ VE YÖNETİM).

Oral ademetionin alan siroz öncesi ve sirotik hiperammonemi durumları olan hastalarda amonyak seviyeleri izlenmelidir.

Çünkü B vitamini12ve folat eksiklikleri ademetionin düzeylerini düşürebilir, risk altındaki hastalar (anemi, karaciğer hastalığı, hamilelik veya diğer 
hastalıklar veya veganlar gibi beslenme alışkanlıkları nedeniyle vitamin eksikliği potansiyeli) plazma seviyelerini kontrol etmek için rutin kan testleri 
yaptırmalıdır. Bir eksiklik bulunursa, B ile tedavi12ve/veya folat, ademetionin uygulamasından önce veya eşzamanlı olarak önerilir. (bkz. 
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER - Metabolizma).

Bazı hastalar ademetionin kullanımı ile baş dönmesi yaşayabilir. Hastalara, ademetionin tedavisinin bu tür faaliyetlerde bulunma yeteneklerini 
etkilemediğinden makul ölçüde emin olana kadar, tedavi sırasında araç veya makine kullanmamaları tavsiye edilmelidir. (görmekSÜRÜŞ VEYA 
MAKİNE KULLANMA YETENEĞİNE ETKİLERİ).

Bipolar hastalığı olan hastalarda ademetionin kullanılması önerilmez. Ademetionin ile tedavi edildiğinde depresyondan hipomaniye veya 
maniye geçen hastaların raporları vardır.

Ademetionin ve klomipramin alan bir hastada serotonin sendromuna ilişkin tek bir literatür raporu bulunmaktadır. Potansiyel bir 
etkileşim varsayılmasına rağmen, seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), trisiklik antidepresanlar (klomipramin gibi) ve 
triptofan içeren reçetesiz ve bitkisel takviyeler ile birlikte ademetionin uygulanırken dikkatli olunması önerilir. (görmekİLAÇ 
ETKİLEŞİMLERİ).

Ademetioninin depresyon tedavisindeki etkinliği, kısa süreli klinik çalışmalarda (3-6 hafta süreli) incelenmiştir. Ademetioninin depresyon 
tedavisinde daha uzun süreli etkinliği bilinmemektedir. Depresyonu tedavi etmek için birçok ilaç vardır ve hastalar optimal tedaviyi 
belirlemek için doktorlarına danışmalıdır. Hastalar, ademetionin tedavisi sırasında semptomları azalmaz veya kötüleşmezse doktorlarını 
bilgilendirmeye teşvik edilmelidir.

Depresyonu olan hastalar intihar ve diğer ciddi olaylar açısından risk altındadır ve bu nedenle depresyon semptomlarının yeterince ele alınmasını ve tedavi 
edilmesini sağlamak için ademetionin tedavisi sırasında sürekli psikiyatrik destek almalıdır.

Ademetionin ile tedavi edilen hastalarda geçici veya kötüleşen anksiyete raporları olmuştur. Çoğu durumda, tedavinin kesilmesi 
gerekmemiştir. Birkaç vakada, doz azaltıldıktan veya tedavinin kesilmesinden sonra anksiyete düzeldi.

Homosistein immünolojik testleri ile etkileşim

Ademetionin, ademetionin ile tedavi edilen hastalarda hatalı olarak yüksek plazma homosistein seviyeleri gösterebilen homosistein immünolojik testlerine 
müdahale eder. Bu nedenle ademetionin ile tedavi edilen hastalarda plazma homosisteinini ölçmek için immünolojik olmayan yöntemlerin kullanılması önerilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Ademetionin ve klomipramin alan bir hastada serotonin sendromu bildirilmiştir. Bu nedenle, potansiyel bir etkileşim varsayılmasına 
rağmen, ademetiyonin seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI), trisiklik antidepresanlar (klomipramin gibi) ve triptofan içeren 
reçetesiz ve bitkisel takviyeler ile birlikte uygulanırken dikkatli olunması önerilir. (görmekUYARILAR VE ÖNLEMLER).

GEBELİK VE EMZİRME

Gebelik



Gebeliğin son üç ayında kadınlarda yüksek doz ademetionin kullanımı herhangi bir yan etkiye yol açmamıştır. Ademetioninin hamileliğin ilk 
üç ayında sadece kesinlikle gerekli olması halinde uygulanması tavsiye edilir.

emzirme
Ademetionin, emzirme döneminde yalnızca potansiyel yararın bebek için potansiyel riske ağır basması durumunda kullanılmalıdır.

SÜRÜŞ VE MAKİNE KULLANMA YETENEĞİNE ETKİLERİ

Bazı hastalar ademetionin kullanımı ile baş dönmesi yaşayabilir. Hastalara, ademetionin tedavisinin bu tür faaliyetlerde bulunma 
yeteneklerini etkilemediğinden makul ölçüde emin olana kadar, tedavi sırasında araç veya makine kullanmamaları tavsiye edilmelidir (bkz.
UYARILAR VE ÖNLEMLER).

TERS TEPKİLER

Klinik denemeler

Ademetionin, 1983'te karaciğer hastalığı olan ve 817 depresyon hastası olan ademetionine maruz kalan 2434 hastada, 2 yıla kadar kontrollü 
ve açık çalışmalarda incelenmiştir.

Tablo, ademetionin ile tedavi edilen 22 klinik çalışmada 1667 hastayı temel almaktadır ve bunların 121'inde (%7.2) toplam 188 advers 
reaksiyon görülmüştür. Mide bulantısı, karın ağrısı ve diyare en sık bildirilen advers reaksiyonlardır. Advers olayın ilaçla nedensel ilişkisi her 
zaman değerlendirilemezdi.

Sistem Organ Sınıfı (SOC) Tercih Edilen Terim

Enfeksiyonlar ve istilalar İdrar yolu enfeksiyonu

Bilinç bulanıklığı, konfüzyon

Uykusuzluk hastalığı
Psikolojik bozukluklar

Baş dönmesi

Baş ağrısı
parestezi

Sinir Sistemi Bozuklukları

Kardiyak bozukluklar Kardiyovasküler bozukluk

sıcak basması

yüzeysel flebitVasküler bozukluklar

Karın şişkinliği
Karın ağrısı
İshal
Kuru ağız
dispepsi
özofajit
şişkinlik
Gastrointestinal ağrı
Gastrointestinal bozukluk 
Gastrointestinal kanama 
Bulantı
Kusma

Gastrointestinal bozukluklar

biliyer kolik
karaciğer sirozuHepato-biliyer bozukluklar

hiperhidroz
kaşıntı
Cilt reaksiyonları

Deri ve deri altı doku bozuklukları

Kas-iskelet sistemi ve bağ dokusu 
bozuklukları

artralji
Kas spazmları

asteni
Titreme

Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları 

Grip benzeri hastalık

halsizlik
Periferik ödem
pireksi

Genel bozukluklar ve uygulama yeri 
koşulları

Pazarlama Sonrası Deneyim

Bağışıklık sistemi bozuklukları
Aşırı duyarlılık, anafilaktoid reaksiyonlar veya anafilaktik reaksiyonlar (örn. kızarma, dispne, bronkospazm, sırt ağrısı, göğüste rahatsızlık, kan 
basıncında değişiklikler [hipotansiyon, hipertansiyon] veya nabız hızında [taşikardi, bradikardi]).



Psikolojik bozukluklar
Endişe

Solunum, göğüs ve mediastinal bozukluklar 
gırtlak ödemi

Deri ve deri altı doku bozuklukları
Enjeksiyon yeri reaksiyonu (çok nadiren cilt nekrozu ile), anjiyoödem, alerjik cilt reaksiyonları (örn. döküntü, kaşıntı, ürtiker, eritem).

DOZ AŞIMI

Ademetionin ile doz aşımı vakaları nadir görünmektedir. Doktorlar yerel zehir kontrol merkezleriyle iletişime geçmelidir. Genel olarak, hastalar izlenmeli ve 
destekleyici bakım sağlanmalıdır.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakodinamik Özellikler

S-adenosil-L-metionin (ademetionin), neredeyse tüm vücut dokularında ve sıvılarında bulunan doğal olarak oluşan bir amino asittir. Ademetionin 
öncelikle bir koenzim olarak işlev görür ve metil grubunun donör transferi (transmetilasyon) insanlarda ve hayvanlarda önemli bir metabolik süreçtir. 
Metil transferi, hücre zarlarının fosfolipid çift tabakasının gelişimi için de gereklidir ve zar akışkanlığına katkıda bulunur. Ademetionin kan-beyin 
bariyerine nüfuz edebilir ve ademetionin aracılı transmetilasyon, katekolaminler (dopamin, noradrenalin, adrenalin), serotonin, melatonin ve 
histamin dahil olmak üzere merkezi sinir sisteminde nörotransmiterlerin oluşumunda kritik öneme sahiptir.

Ademetionin ayrıca transsülfürasyon yoluyla fizyolojik sülfürlenmiş bileşiklerin (sistein, taurin, glutatyon, CoA, vb.) oluşumunda bir öncüdür. 
Karaciğerdeki en güçlü antioksidan olan glutatyon, hepatik detoksifikasyonda önemlidir. Ademetionin, alkolik ve alkolik olmayan karaciğer hastalığı 
hastalarında hepatik glutatyon düzeylerini artırır. Hem folat hem de B vitamini12ademetiyonin metabolizmasında ve yenilenmesinde temel yardımcı 
besinlerdir.

Farmakokinetik Özellikler

absorpsiyon

İnsanlarda, intravenöz uygulamayı takiben, ademetioninin farmakokinetik profili iki üslüdür ve dokulara hızlı bir belirgin dağılım fazından ve yaklaşık 
1.5 saatlik bir yarı ömür ile karakterize edilen bir terminal eliminasyon fazından oluşur. Kas içine uygulandığında, ademetiyonin emilimi pratik olarak 
tamamlanır (%96); ademetioninin maksimum plazma konsantrasyonlarına yaklaşık 45 dakika sonra ulaşılır. Ademetioninin oral uygulamasını takiben, 
enterik kaplı tabletlerin (400-1000 mg) alınmasından 3 ila 5 saat sonra doruk plazma konsantrasyonlarına ulaşılır. Ademetionin açlık koşullarında 
uygulandığında oral biyoyararlanım artar. Enterik kaplı tabletlerin uygulanmasından sonra elde edilen doruk plazma konsantrasyonları doza bağlıdır 
ve doruk plazma konsantrasyonları 0'dır. 5 ila 1 mg/L, 400 mg ila 1000 mg arasında değişen tek dozlardan 3 ila 5 saat sonra elde edilmiştir. Plazma 
konsantrasyonları 24 saat içinde taban çizgisine düşer.

Dağıtım

Sırasıyla 100 mg ve 500 mg ademetionin dozları için 0,41 ve 0,44 L/kg dağılım hacimleri bildirilmiştir. Plazma proteinlerine bağlanma, ≤ %5 olduğu 
için ihmal edilebilir düzeydedir.

Metabolizma

Ademetionin üreten, tüketen ve yeniden üreten reaksiyonlara ademetionin döngüsü denir. Bu döngünün ilk adımında, ademetionine bağımlı 
metilazlar, substrat olarak ademetionini kullanır ve S-adenosil-homosisteini üretir. S-adenosil-homosistein daha sonra S-adenosil-homosistein 
hidrolaz tarafından homosistein ve adenosine hidrolize edilir. Homosistein daha sonra 5-metiltetrahidrofolattan bir metil grubunun transferi ile 
metionine geri dönüştürülür. Son olarak, metionin, döngüyü tamamlayarak ademetionine geri dönüştürülebilir.

Boşaltım

Oral olarak uygulanan radyoaktif (metil14C) Normal gönüllülerde AYNI, 48 saat sonra üriner radyoaktivite atılımı %15.5 ± 1.5 ve dışkı 
atılımı 72 saat sonra %23.5 ± 3.5 idi ve yaklaşık %60'ı stabil havuzlara dahil edildi.

KLİNİK ÖNCESİ GÜVENLİK VERİLERİ

Toksikoloji çalışmaları, her iki cinsiyetten fare, sıçan, hamster ve köpek dahil olmak üzere birçok hayvan türünde oral, subkutan, intravenöz ve 
intramüsküler yoldan tek doz ve tekrar doz olarak yapılmıştır.

Tekrarlanan doz toksisite testi, böbreğin sıçan ve hamsterda hedef organ olduğunu ve köpeklerde çok daha az ölçüde hedef organ olduğunu göstermiştir. 
Muhtemelen testis, sıçanda bir başka hedef organdır. Vücut organlarında başka önemli bir değişiklik gözlenmedi. Tek doz toksisitesi, 104 hafta boyunca 
tekrarlanan doz toksisitesi, üreme toksisitesi ve mutajenisite çalışmaları, toksik etkilerin diğer önemli belirtilerini göstermedi.

KLİNİK ÇALIŞMALARIN TANIMI

Çok sayıda bilimsel çalışma, ademetioninin depresyon ve karaciğer bozukluklarının tedavisinde faydalı olabileceğini göstermektedir. Ademetioninin 
depresyon, osteoartrit ve karaciğer hastalığının tedavisi için klinik etkinliğinin bir incelemesi 2002 yılında Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Kalite Ajansı 
(AHRQ) tarafından yayınlandı. Bu rapor, 2000 yılına kadar yayınlanan depresyon, osteoartrit ve karaciğer hastalığının tedavisi için ademetionin 
kullanımına ilişkin literatüre dayanmaktadır. Tanımlanmış 102 ilgili çalışma vardır: 47 depresyon için, 14 osteoartrit için çalışma ve karaciğer hastalığı 
için 41 çalışma. Bu çalışmaların meta-analizi, ademetioninin, semptomların giderilmesinde plasebodan daha etkili olduğu sonucuna varmıştır.



depresyon, osteoartrit ağrısı, gebelik kolestazında kaşıntı ve intrahepatik kolestaz. Ademetionin, gebelik kolestazı ve intrahepatik 
kolestaz için serum bilirubini azaltmada plasebodan daha etkilidir. Ademetionin ile tedavi, depresyon ve osteoartrit için standart 
tedaviye eşdeğerdi.

intrahepatik kolestaz

Ademetioninin 20 yılı aşkın süredir oral ve parenteral kullanımı ile elde edilen deneyimler, bu ilacın karaciğer hastalığının intrahepatik kolestazının ve 
hamilelik ve diğer kronik karaciğer bozukluklarının tedavisinde etkili olduğunu göstermiştir.

İntrahepatik kolestaz, kronik karaciğer hastalıklarının ve hepatosellüler hasarın diğer nedenlerinin bir komplikasyonudur. Karaciğer hastalığında, safra 
asitlerinin düzenlenmesi ve temizlenmesi gibi normal hepatosit fonksiyonu tehlikeye girer ve kolestaz ile sonuçlanır.

Ademetionin kullanımı, primer biliyer siroz, primer sklerozan kolanjit, ilaca bağlı karaciğer hasarı, viral hepatit, total parenteral beslenmenin neden olduğu 
kolestaz, alkolik karaciğer hastalığı ve alkolsüz karaciğer dahil olmak üzere intrahepatik kolestazı içeren kronik karaciğer hastalıkları olan hastalarda 
incelenmiştir. karaciğer hastalığı.

İntrahepatik kolestaz ve/veya kronik karaciğer hastalıklarından etkilenen 2.700'den fazla hasta ademetionin ile klinik çalışmalara dahil 
edilmiş ve 1983'te bu ilaçla tedavi edilmiştir. Bu denemelerin çoğunda, alternatif tedavilerin neredeyse tamamen yokluğu nedeniyle 
ademetionin plasebo ile karşılaştırıldı. Vakaların neredeyse %90'ında kolestatik bir bileşen kronik karaciğer hastalıkları ile ilişkilendirilmiştir. 
Kalan hastalar alkolik karaciğer hastalığından, akut ve kronik hepatitten veya gebeliğin intrahepatik kolestazından muzdaripti. Klinik 
çalışmalarda dikkate alınan etkililik parametreleri, kolestazın ana subjektif semptomlarını (kaşıntı, sarılık, yorgunluk, iyiliğe dönüş) ve 
kolestazın biyokimyasal belirteçlerini ve total ve konjuge bilirubin, alkalin fosfataz, safra tuzları gibi karaciğer hasarıdır. , transaminazlar, y- 
glutamiltransferaz. IV, IM veya oral yoldan verilen ademetionin ile tedavi, kronik karaciğer hastalığı veya hamilelik nedeniyle intrahepatik 
kolestazı ve alkolik sirozu iyileştirdi. IV veya IM tedavisinin etkileri 1-2 haftalık tedaviden sonra belirginleşirken, oral tedavi idame tedavisi 
için uygundur.

Alkolik karaciğer sirozu olan 123 erkek ve kadın üzerinde yapılan uzun süreli, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma, 2 yıl boyunca 1.200 mg/gün 
ademetioninin sağkalım oranlarını iyileştirebileceğini ve karaciğer nakli ihtiyacını plasebodan daha etkili bir şekilde geciktirebileceğini buldu. Aradaki 
fark istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, denemenin sonunda genel mortalite/karaciğer transplantasyonu plasebo grubunda %30'dan ademetionin 
grubunda %16'ya düşmüştür. Ademetionin ile uzun süreli tedavi, özellikle daha az ilerlemiş karaciğer hastalığı olan hastalarda genel mortalite/
karaciğer transplantasyonunu azaltmıştır.

Depresyon

Ademetionin, depresyon tedavisinde oral veya parenteral olarak verilmiştir. Ademetioninin depresif bozuklukların tedavisinde etkinliğine 
ilişkin birkaç gözden geçirme makalesinden ve klinik çalışmaların meta-analizinden elde edilen sonuçlar, ademetioninin günde 200-1600 mg 
dozlarda hastalarda belirgin bir anti-depresif aktiviteye sahip olduğunu göstermektedir. farklı depresyon türlerinden muzdarip (tek ve 
bipolar endojen, nevrotik, distimik bozukluklar). Birkaç çift kör çalışma, ademetioninin depresif bozuklukların tedavisinde etkinliğini 
plasebodan üstün ve trisiklik antidepresanlara benzer bulmuştur. Anti-depresif etki hızlıdır ve özellikle antikolinerjik reaksiyonlar olmak 
üzere yan etkilerin yokluğunda tedaviden sonraki 5-7 gün içinde kendini gösterir. Ademetionin, diğer anti-depresan ilaçlarla, özellikle 
trisiklik antidepresanlar ve monoamin oksidaz inhibitörleri ile uyumludur. (görmekUYARILAR VE ÖNLEMLER; İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ)

Gebeliğin intrahepatik kolestazı

Ademetionin ile tedavinin etkinliği, intrahepatik gebelik kolestazı olan 264 kadını içeren 7 klinik çalışmada değerlendirilmiştir. 
Bunlardan 156'sı ademetionin, 21'i plasebo, 60'ı aktif kontrol (ursodeoksikolik asit) ve 27'si ademetionin artı ursodeoksikolik asit ile 
tedavi edildi. IV, IM veya oral olarak verilen ademetionin tedavisi, gebelikte intrahepatik kolestaz tedavisinde kaşıntı ve biyokimyasal 
parametrelerde düzelme ile etkili olmuştur.

DİKKAT

Gıdalar, İlaçlar, Cihazlar ve Kozmetik Yasası, reçetesiz dağıtımı yasaklar.

DEPOLAMAK

30°C'yi geçmeyen sıcaklıklarda saklayın.

RAF ÖMRÜ

24 ay

KULLANILABİLİRLİK

Tablet: Bir kutuda 10'lu Alu/Alu blister ambalaj

Enjeksiyonluk çözelti: Bir (1) kutu şunları içerir: Tip 1 şeffaf cam flakon (aktif olarak) x 5'ler + EP Tip 1 5 mL şeffaf cam ampul (net içerik) (seyreltici 
olarak) x 5'ler

Ademetionine butanedisülfonat (Transmetil) 500mg 
tablet: Üretici firma:
AbbVie SrL
SR 148 Pontina Km. 52 SNC
04011 Campoverde di Aprilia, Aprilia (LT) 
İtalya



Ademetionine butanedisülfonat (Transmetil) 500 mg enjeksiyonluk çözelti tozu: 
Üretici firma:
Famar L'Aigle
Rue de I'Isle
28380 Saint-Remy sur Avre 
Fransa

Tarafından ithal edilmiş:

Abbott Laboratuvarları
Venedik Kurumsal Merkezi, 8 Turin St. 
Mckinley Şehir Merkezi, Fort Bonifacio 
Taguig City, Filipinler

CCDS03650512


