
Paket broşürü:
kullanıcı

• Ateş, şiddetli titreme, boğaz ağrısı veya ağız 
ülseri gibi sık enfeksiyon kapıyorsanız. 
Bunlar 'lökopeni' adı verilen bir kan 
sorununun belirtileri olabilir.

• Sizde veya ailenizde meme kanseri öyküsü 
varsa.
• Prolaktin seviyeniz yüksekse.

Amisülpirid 50mg, 100mg,
200mg & 400mg Tabletler

(Amisülpirid)

Amilsulpride Tabletler ile ciddi karaciğer 
sorunları bildirilmiştir. Yorgunluk, iştahsızlık, 
bulantı, kusma, karın ağrısı veya gözlerde veya 
ciltte sarı renk değişikliği yaşarsanız hemen 
doktorunuzla konuşun.

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 veya 

eczacınıza sorunuz.
• Bu ilaç sadece size reçete edilmiştir. 

Başkalarına iletmeyin. Hastalık belirtileri 
sizinkiyle aynı olsa bile onlara zarar 
verebilir.

• Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuzla veya 
eczacınızla veya hemşirenizle konuşun. Bu, bu 
broşürde listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. 
bölüme bakın.

Yukarıdakilerden herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından 

emin değilseniz, Amisülpirid Tabletleri almadan önce doktorunuzla 

veya eczacınızla konuşunuz.

Diğer ilaçlar ve Amisülpirid Tabletler Başka ilaçlar 
alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen 
doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi 
veriniz. Buna bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere 
reçetesiz satın aldığınız ilaçlar dahildir. Bunun nedeni, 
Amisülpirid Tabletlerin diğer bazı ilaçların çalışma 
şeklini etkileyebilmesidir. Ayrıca bazı ilaçlar 
Amisülpirid Tabletlerin çalışma şeklini etkileyebilir.

Bu broşürde neler var?
1. Amisülpirid Tabletler nedir ve ne için 
kullanılırlar?
2. Amisülpirid Tabletleri almadan önce 

bilmeniz gerekenler
3. Amisülpirid Tabletleri nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Amisülpirid Tabletler nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız 
bu ilacı almayınız ve doktorunuza söyleyiniz:

• Parkinson hastalığını tedavi etmek için Levodopa
• Ropinirol ve bromokriptin gibi 'dopamin 

agonistleri' olarak adlandırılan ilaçlar

Aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız, 
ilacınıza başlamadan ÖNCE doktorunuza 
söyleyiniz:
• Kinidin, disopiramid, amiodaron ve sotalol gibi 

kalp atış hızınızı azaltan ilaçlar

• diltiazem, verapamil, guanfacine veya digitalis 
gibi yüksek tansiyon ve kalp sorunları için 
ilaçlar

• migren, ateş basması veya yüksek tansiyon için 
kullanılan klonidin

• zihinsel sorunlar için kullanılan diğer anti-
psikotik ilaçlar

• morfin ve petidin gibi afyon adı verilen 
şiddetli ağrı için ilaçlar

• tramadol ve indometasin gibi ağrı 
kesiciler
• meflokin, sıtmayı tedavi etmek için kullanılan ilaç
• barbitüratlar ve benzodiazepinler gibi 

uyumanıza yardımcı olacak ilaçlar
• anestezikler
• uykunuzu getiren prometazin gibi 
antihistaminikler
• Şizofreni tedavisinde kullanılan klozapin
• hipokalemik diüretikler, uyarıcı gibi 

hipokalemiye neden olan ilaçlar
laksatifler, IV amfoterisin B, glukokortikoidler veya 
tetrakosaktitler

1. AMISÜLPRİT TABLETLER NEDİR VE NE 
İÇİN KULLANILIR?

Amisülpirid, "antipsikotikler" adı verilen bir 
ilaç grubuna dahildir.
Tabletler şizofreni adı verilen bir hastalığı tedavi etmek 
için kullanılır. Şizofreni, var olmayan şeyleri hissetmenize, 
görmenize veya duymanıza, garip ve korkutucu 
düşüncelere sahip olmanıza, davranışlarınızı 
değiştirmenize ve kendinizi yalnız hissetmenize neden 
olabilir. Bazen bu semptomları olan kişiler de gergin, 
endişeli veya depresif hissedebilirler. Amisülpirid 
tabletleri, rahatsız edici düşünceleri, duyguları ve 
davranışları iyileştirerek çalışır. Şizofreni başladığında ve 
uzun vadede tedavi etmek için kullanılır.

2. AMİSÜLPRİT TABLETLERİ KULLANMADAN 
ÖNCE BİLMENİZ GEREKENLER

Amisülpirid Tabletleri aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Amisülpirid veya bu ilacın diğer bileşenlerinden 
herhangi birine alerjiniz varsa (bölüm 6'da 
listelenmiştir). Alerjik reaksiyon belirtileri şunları 
içerir: döküntü, yutma veya nefes alma sorunları, 
dudaklarınızın, yüzünüzün, boğazınızın veya dilinizin 
şişmesi.

• Prolaktine bağımlı tümör veya meme 
kanseriniz varsa

• Feokromositoma (adrenal bezde tümör) 
varsa
• 18 yaşından küçükseniz.
• Kinidin, disopiramid, prokainamid, 

amiodaron, sotalol gibi kalp ritmini 
kontrol etmek için antiaritmik ilaçlar 
alıyorsanız

• Bepridil (göğüs ağrısı için kullanılan kalsiyum 
kanal blokerleri) kullanıyorsanız

• Gastrointestinal problemler için 
sisaprid alıyorsanız

• Şizofrenide kullanılan sultoprid 
kullanıyorsanız
• Şizofreni ve psikoz için kullanılan 

tioridazin kullanıyorsanız
• İV eritromisin ve enfeksiyonlarda kullanılan 

sparfloksasin kullanıyorsanız
• Beyindeki kan akışını iyileştirmek için 

kullanılan IV vinkamin alıyorsanız
• Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin 
kullanıyorsanız
• Göğüs enfeksiyonlarında kullanılan pentamidin 
kullanıyorsanız
• Parkinson hastalığının tedavisine yönelik bir ilaç 

olan levodopa alıyorsanız (bkz. 'Diğer ilaçların 
kullanımı' bölümü)

• Size hipofiz tümörü teşhisi konduysa.

Aşağıdaki ile değiştirin.
Yukarıdakilerden herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından 

emin değilseniz, Amisülpirid almadan önce doktorunuz veya eczacınız 

ile konuşunuz.

Amisülpirid Tabletlerin yiyecek ve içecek ile kullanılması
• Amisülpirid Tabletleri yemeklerden önce bol 

su ile yutunuz.
• Amisülpirid Tablet alırken alkol almayınız. 

Bunun nedeni, ilacın çalışma şeklini 
etkileyebilmesidir.

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

Gebelik
Amisülpirid Tabletler hamilelik sırasında ve etkili 
doğum kontrolü kullanmayan çocuk doğurma 
potansiyeli olan kadınlarda önerilmemektedir.
Hamileliğin son üç ayında Amisülpirid Tabletleri 
kullanırsanız, bebeğinizde ajitasyon, artan kas 
gerginliği, vücudun istemsiz titremesi, uyku 
hali, nefes alma sorunları veya beslenme 
güçlüğü olabilir.
Bebeğiniz bu semptomlardan herhangi birini geliştirirse 
doktorunuzla konuşun.

Emzirme
Amisülpirid Tabletler ile tedavi sırasında 
emzirmemelisiniz. Amisülpirid Tablet alıyorsanız, 
bebeğinizi beslemenin en iyi yolu hakkında 
doktorunuzla konuşun.

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse bu 
ilacı almayınız. Emin değilseniz, Amisülpirid Tabletleri 
almadan önce doktorunuzla veya eczacınızla konuşunuz.

Araç ve makine kullanma:
Bu ilacı kullanırken daha az uyanık, uykulu veya uykulu 
hissedebilir ve bulanık görüşe sahip olabilirsiniz. Böyle bir 
durumda araç veya herhangi bir alet veya makine 
kullanmayınız.

Uyarı ve önlemler
Amisülpirid Tabletleri almadan önce doktorunuz veya 
eczacınız ile konuşunuz.
• Böbrek hastalığınız varsa
• Epilepsi veya nöbet (nöbet) geçmişiniz varsa

• Parkinson hastalığınız varsa
• Olağandışı bir kalp atış hızınız (ritim) varsa
• Yavaş bir kalp atışınız varsa (dakikada 55 

atıştan az)
• Kanınızda potasyum seviyesi düşükse

• Uzun bir QT aralığınız varsa (kalp 
iletim sorunu)

• Sizde veya ailenizden bir başkasında kan 
pıhtısı öyküsü varsa, çünkü bu tür ilaçlar 
kan pıhtısı oluşumuyla ilişkilendirilmiştir.

• Kalp hastalığınız veya ailenizde kalp sorunu 
öyküsü varsa

• Doktorunuz size felç geçirmiş olabileceğinizi 
söylediyse
• Diyabet hastasıysanız veya diyabet olma 

riskiniz daha yüksek olduğu söylendiyse
• Yaşlıysanız. Bunun nedeni, yaşlı insanların 

düşük tansiyona yakalanma veya uykulu 
hissetme olasılıklarının daha yüksek 
olmasıdır. Antipsikotik alan hastalarda 
antipsikotik almayanlara kıyasla demanslı 
yaşlı kişilerin ölüm sayısında küçük bir artış 
bildirilmiştir.

• Beyaz kan hücre sayınız düşükse (agranülositoz). 
Bu, enfeksiyonlara normalden daha kolay 
yakalanabileceğiniz anlamına gelir.

Amisülpirid Tabletler laktoz içerir Daha önceden 
doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı 
intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü 
almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

3. AMİSÜLPRİT TABLETLERİ NASIL ALINIR

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

Bu ilacı almak
• Bu ilacı ağızdan al.
• Tabletleri bütün olarak bir bardak su ile 

yutunuz. Tabletlerinizi çiğnemeyin.
• Yemekten önce alın.
• İlacınızın etkisinin çok zayıf veya çok güçlü olduğunu 

düşünüyorsanız, dozu kendiniz değiştirmeyiniz, 
doktorunuza sorunuz.

ne kadar alınır
• Alacağınız Amisülpirid Tablet miktarı 

hastalığınıza bağlı olacaktır. Doktorunuzun 
talimatlarını dikkatlice izleyin.

Aşağıdakiler için önerilen oral doz: 
yetişkinler
• Olağan doz her gün 50 mg ile 800 mg 
arasındadır.
• Doktorunuz gerekirse daha düşük bir doz 
başlayabilir.
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• Gerekirse doktorunuz her gün 1200 
mg'a kadar reçete edebilir.

• Günde 300 mg'a kadar olan dozlar tek 
doz olarak alınabilir. al
dozunu her gün aynı saatte alınız.

• 300 mg'ın üzerindeki dozlar yarısı 
sabah yarısı akşam olmak üzere 
alınmalıdır.

• adet dönemi durur
• erkeklerde meme büyütme
• ereksiyon sağlamada veya sürdürmede 

veya boşalmada zorluk
• baş dönmesi (düşük tansiyon nedeniyle 
olabilir)
• bulanık görme

Yaygın olmayan (100 kişiden 1'ini 
etkileyebilir)
• kalp atışının yavaşlaması
• yüksek kan şekeri (hiperglisemi)
• kafası karışmış hissetmek
• burun tıkanıklığı
• 'osteoporoz' adı verilen bir durum. Bu, kemiklerinizin 

kırılma olasılığının daha yüksek olduğu zamandır.
• kanda yüksek düzeyde yağ 

(trigliseritler) veya kolesterol
• pnömoni (akciğer enfeksiyonu) riski taşıyan 

yiyeceklerin kazara solunması
• kan basıncında artış
• su geçirmede zorluk (idrar)
• Karaciğer dokusu hasarı

Yaşlı
• Düşük kan basıncınız veya düşük kan basıncınız olma 

olasılığınız daha yüksek olduğundan, doktorunuzun sizi 

yakından kontrol etmesi gerekecektir.

Bu ilaca bağlı uyku hali.

Böbrek sorunları olan hastalar
Doktorunuzun size daha düşük bir doz vermesi gerekebilir.

18 yaşın altındaki çocuklar Amisülpirid 
tabletleri 18 yaşın altındaki çocuklara 
verilmemelidir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Amisülpirid 
kullandıysanız
Kullanmanız gerekenden daha fazla tablet 
kullandıysanız, hemen bir doktora söyleyiniz veya 
hemen bir hastanenin acil servisine gidiniz. İlaç 
paketini yanınıza alın. Bu, doktorun ne aldığınızı 
bilmesi içindir. Aşağıdaki etkiler meydana gelebilir: 
Huzursuz veya titrek hissetmek, kaslarda katılık, bilinç 
kaybına yol açabilecek uykulu veya uykulu hissetmek.

Seyrek (1000 kişide 1 kişiye kadarını etkileyebilir)
• kanserli olmayan iyi huylu tümör 

(prolaktinoma gibi)
• kendini iyi hissetmiyor, kafası karışıyor veya zayıf 

hissediyor, hasta hissediyor (bulantı), iştahsızlık, 
sinirli hissediyor. Bu, uygunsuz antidiüretik 
hormon salgılanması sendromu (SIADH) adı 
verilen bir hastalık olabilir.

• yorgun, zayıf, kafası karışmış, kasları ağrıyan, 
hareketsiz veya iyi çalışmıyor. Bunun nedeni 
kanınızdaki düşük sodyum seviyeleri olabilir.

Amisülpirid Tablet'i kullanmayı unutursanız 
Bir doz almayı unutursanız, hatırladığınız anda 
onu alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı 
yaklaştıysa, kaçırılan dozu atlayın. Unutulan bir 
dozu telafi etmek için çift doz almayınız.

Bilinmiyor (mevcut verilerden frekans 
tahmin edilemiyor) (FONT: BOLD)
• Huzursuz bacak sendromu (hareketle geçici 

olarak hafifleyen bacaklarda rahatsızlık 
hissi ve günün sonunda semptomların 
kötüleşmesi).

• Cildinizin güneşe ve ultraviyole ışığa karşı 
artan hassasiyeti.

Amisülpirid Tabletleri almayı bırakırsanız Doktor 
bırakmanızı söyleyene kadar Amisülpirid Tabletleri 
almaya devam edin.
Kendinizi daha iyi hissederseniz Amisülpirid Tabletleri 
almayı bırakmayınız. Durursanız, hastalığınız kötüleşebilir 
veya geri gelebilir. Yan etkilerin raporlanması

Herhangi bir yan etki görürseniz, doktorunuz veya 
eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Ayrıca yan 
etkileri doğrudan Sarı Kart Şeması aracılığıyla 
bildirebilirsiniz: www.mhra.gov.uk/yellowcard veya 
Google Play veya Apple App Store'da MHRA Sarı Kart 
araması yapabilirsiniz. Yan etkileri bildirerek, bu ilacın 
güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya 
yardımcı olabilirsiniz.

Doktorunuz aksini söylemediği sürece 
Amisülpirid tabletler aniden kesilmemelidir. 
Tedaviyi aniden durdurmak, aşağıdakiler gibi 
yoksunluk etkilerine neden olabilir:
• hissetmek veya hasta olmak
• terlemek
• uyumakta zorluk veya huzursuz hissetmek
• kas sertliği veya olağandışı vücut 
hareketleri
• orijinal durumunuz geri gelebilir. 5. AMİSÜLPRİT TABLETLERİN 

SAKLANMASIkan testleri
Amisülpirid Tablet almak bazı kan testlerinin 
sonuçlarını etkileyebilir. Bunlara 'prolaktin' adı 
verilen hormonu ölçmek için yapılan testler ve 
karaciğer testleri dahildir. Kan testi 
yaptıracaksanız, Amisülpirid Tablet kullandığınızı 
doktorunuza söylemeniz önemlidir.

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği 
bir yerde saklayın.
• 25°C'nin üzerinde saklamayın
• Orijinal paketinde saklayın.
• Koli üzerindeki son kullanma tarihinden sonra 

kullanmayınız, son kullanma tarihi ayın son 
gününü gösterir.

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

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

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, Amisülpirid Tabletler de yan etkilere 
neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir. 6. PAKET İÇERİĞİ VE DİĞER BİLGİLER

Aşağıdaki durumlarda Amisülpirid tabletleri almayı bırakın 
ve bir doktora görünün veya hemen bir hastaneye gidin:

Amisülpirid Tabletler ne içerir: bu
aktifbileşen amisülpiriddir. Her 50 
mg tablet, 50 mg amisülpirid içerir.

Her 100 mg tablet, 100 mg 
amisülpirid içerir.
Her 200 mg tablet, 200 mg 
amisülpirid içerir.
Her 400 mg tablet, 400 mg 
amisülpirid içerir.

Yaygın olmayan (100 kişiden 1'ini 
etkileyebilir)
• alerjik reaksiyonunuz varsa. İşaretler, 

kaşıntılı, yumrulu bir döküntü içerebilir.
yutma veya nefes alma güçlükleri, dudakların, 
yüzün, boğazın veya dilin şişmesi

• Normalden daha fazla enfeksiyon kaparsınız. 
Bunun nedeni bir kan bozukluğu 
(agranülositoz) veya beyaz kan hücrelerinin 
sayısındaki azalma (lökopeni veya nötropeni) 
olabilir.

• nöbetiniz var (nöbet)

Amisülpirid 50mg, 100mg ve 200mg Tabletler 
için diğer maddeler mısır nişastası, laktoz 
monohidrat, metilselüloz 400cps, kolloidal 
susuz silika ve magnezyum stearattır.

Seyrek (1000 kişide 1 kişiye kadarını etkileyebilir)
• Ateşiniz yüksek, terli, kaslarınız sert, kalp atışlarınız 

hızlı, nefesiniz hızlı ve kafanız karışmış, uykulu 
veya heyecanlı hissediyorsunuz. Bunlar, 
'nöroleptik malign sendrom' adı verilen ciddi 
ancak nadir görülen bir yan etkinin belirtileri 
olabilir.

• Kalp krizi veya yaşamı tehdit eden kalp rahatsızlığı 
ile sonuçlanabilecek çok hızlı veya olağandışı bir 
kalp atışınız veya göğüs ağrınız varsa.

• Damarlarınızda özellikle bacaklarda kan 
pıhtıları var (belirtiler bacakta şişlik, ağrı ve 
kızarıklık içerir), kan damarları yoluyla 
akciğerlere geçerek göğüs ağrısına ve nefes 
almada zorluğa neden olabilir. Bu 
belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, 
derhal tıbbi yardım alın.

Amisülpirid 400 mg Tabletlerdeki diğer 
maddeler laktoz monohidrat, sodyum nişasta 
glikolat, magnezyum stearat, mikrokristal 
selüloz, metilselüloz 400cps, bazik bütillenmiş 
metakrilat kopolimer, titanyum dioksit (E171), 
talk ve makrogol 6000'dir.

Amisülpirid Tabletler neye benziyor ve 
paketin içeriği
Amisülpirid 50mg, 100mg ve 200mg Tabletler 
Beyaz ila kirli beyaz, yuvarlak, çentikli, bir 
tarafında sırasıyla 50, MAM100 ve MAM200 ile 
işaretlenmiş tabletler.
Amisülpirid 400mg Tabletler
Beyaz ila kirli beyaz, oval şekilli, bikonveks, çentikli, 
bir tarafında MAM400 işaretli film kaplı tabletler.

Amisülpirid 50mg, 100mg, 200mg ve 400mg 
Tabletler, 60 tabletlik blister ambalajlarda 
mevcuttur.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birine sahipseniz, 
mümkün olan en kısa sürede doktorunuza söyleyiniz: 
Çok yaygın (10 kişide 1'den fazlasını etkileyebilir)

• titreme, kas sertliği veya spazm. yavaş hareket, 
normalden daha fazla tükürük üretme veya 
huzursuz hissetme

Ruhsat Sahibi ve Üretici

Pazarlama yetkilendirme sahibi: 
Milpharm Limited
Ares, Odyssey İş Parkı, West 
End Yolu,
South Ruislip, HA4 6QD, 
Birleşik Krallık

Yaygın (10 kişiden 1'ini etkileyebilir)
• Başta kol ve bacaklar olmak üzere kontrol 

edemediğiniz hareketler. (Doktorunuz 
Amisülpirid dozunuzu düşürürse veya ek bir 
ilaç reçete ederse bu semptomlar azalabilir) Üreticiler:

Milpharm Limited
Ares, Odyssey İş Parkı, West 
End Yolu,
Güney Ruislip, HA4 6QD 
Birleşik Krallık,

Yaygın olmayan (100 kişiden 1'ini 
etkileyebilir)
• özellikle yüz ve dilde kontrol edemediğiniz 
hareketler

Diğer yan etkiler şunlardır:
Yaygın (10 kişiden 1'ini etkileyebilir)
• Uyumakta zorluk (uykusuzluk) ya da endişeli ya da 

heyecanlı hissetmek
• uykulu veya uykulu hissetmek
• kabızlık, hissetme veya hasta olma, ağız 
kuruluğu
• kilo almak
• kadınlarda ve erkeklerde olağandışı anne sütü 

üretimi, göğüs ağrısı

APL Swift Services (Malta) Ltd., 
HF26, Hal Far Sanayi Sitesi, Hal 
Far,Birzebbugia BBG 3000

PL16363/0145
PL16363/0146
PL16363/0147
PL16363/0148

Bu broşür en son 08/2021 tarihinde revize edilmiştir.
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