
Stalevo 50 mg/12.5 mg/200 mg film kaplı tabletler
levodopa/karbidopa/entakapon

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 görürseniz, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.

-

Bu broşürde neler var:
1. Stalevo nedir ve ne için kullanılır?
2. STALEVO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Stalevo nasıl alınır
4. Olası yan etkiler 5 
Stalevo nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. Stalevo nedir ve ne için kullanılır?

Stalevo, bir film kaplı tablette üç aktif madde (levodopa, karbidopa ve entakapon) içerir. 
Stalevo, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır.

Parkinson hastalığına beyinde dopamin adı verilen bir maddenin düşük seviyelerde olması neden olur. Levodopa, 
dopamin miktarını arttırır ve dolayısıyla Parkinson hastalığının semptomlarını azaltır. Karbidopa ve entakapon, 
levodopanın antiparkinson etkilerini iyileştirir.

2. STALEVO'yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Stalevo'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Levodopa, karbidopa veya entakapon veya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine alerjiniz 
varsa (bölüm 6'da listelenmiştir)
Dar açılı glokom (bir göz hastalığı) varsa, 
böbrek üstü bezinde tümör varsa
Depresyon tedavisi için belirli ilaçlar alıyorsanız (seçici MAO-A ve MAO-B inhibitörlerinin veya 
seçici olmayan MAO inhibitörlerinin kombinasyonları)
daha önce nöroleptik malign sendromu (NMS - bu, ciddi zihinsel bozuklukları tedavi etmek için kullanılan ilaçlara 
verilen nadir bir reaksiyondur)
Daha önce travmatik olmayan rabdomiyoliz (nadir görülen bir kas hastalığı) geçirdiyseniz, 

ciddi bir karaciğer hastalığınız varsa.

-
-
-

-

-
-

Uyarılar ve önlemler

STALEVO'yu daha önce almışsanız veya daha önce kullanmışsanız, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. :

- kalp krizi veya kardiyak aritmiler veya kan damarları dahil olmak üzere diğer kalp hastalıkları

astım veya akciğerlerin başka herhangi bir hastalığı

Bir karaciğer sorunu, çünkü dozunuzun ayarlanması gerekebilir, 
böbrek veya hormonla ilgili hastalıklar

-
-
-

TITLE - CARBIDOPA + LEVODOPA + ENTACAPONE / STALEVO 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN TURKISH

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-carbidopa-levodopa-entacapone-stalevo-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.6519.pdf


-
-

mide ülserleri veya konvülsiyonlar
Uzun süreli ishal yaşarsanız, kolon iltihabının bir işareti olabileceğinden doktorunuza 
danışın.
psikoz gibi herhangi bir ciddi zihinsel bozukluk şekli
kronik geniş açılı glokom, çünkü dozunuzun ayarlanması ve gözlerinizdeki basıncın 
izlenmesi gerekebilir.

-
-

alıyorsanız doktorunuza danışınız. :
- antipsikotikler (psikoz tedavisinde kullanılan ilaçlar)
- Sandalyeden veya yataktan kalkarken kan basıncının düşmesine neden olabilen bir ilaç. Stalevo'nun bu 

tepkileri daha da kötüleştirebileceğini bilmelisiniz.

Stalevo ile tedaviniz sırasında aşağıdaki durumlarda doktorunuza danışınız: :

- kaslarınızın çok sertleştiğini veya şiddetle sarsıldığını fark edin veya titreme, ajitasyon, kafa karışıklığı, ateş, hızlı 
nabız veya kan basıncınızda büyük dalgalanmalar yaşarsanız. Bunlardan herhangi biri olursa, hemen 
doktorunuza başvurun
depresyonda hissetmek, intihar düşüncelerine sahip olmak veya davranışlarınızda olağandışı değişiklikler fark etmek

Kendinizi aniden uykuya dalarken bulabilirsiniz veya çok uykulu hissediyorsanız. Böyle bir durumda araç veya herhangi 
bir alet veya makine kullanmamalısınız ('Sürüş ve makine kullanımı' bölümüne de bakınız)
STALEVO'yu almaya başladıktan sonra kontrolsüz hareketlerin başladığını veya kötüleştiğini 
fark edin. Bu olursa, doktorunuzun antiparkinson ilacınızın dozunu değiştirmesi gerekebilir, 
ishal yaşarsanız: potansiyel olarak aşırı kilo kaybını önlemek için kilonuzun izlenmesi önerilir.

nispeten kısa bir süre içinde ilerleyici anoreksi, asteni (zayıflık, bitkinlik) ve kilo kaybı 
yaşarlar. Bu olursa, karaciğer fonksiyonunu içeren genel bir tıbbi değerlendirme 
düşünülmelidir.
Stalevo'yu kullanmayı bırakmanız gerektiğini düşünüyorsanız, 'STALEVO'yu kullanmayı bırakırsanız' bölümüne bakın.

-
-

-

-

-

-

Siz veya aileniz/bakıcınız, büyük dozlarda STALEVO ve Parkinson hastalığını tedavi etmek için kullanılan diğer ilaçlar 
için aşermeye yol açan, bağımlılık benzeri semptomlar geliştirdiğinizi fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

Siz veya aileniz/bakıcınız, sizin için alışılmadık şekillerde davranmak için dürtü veya istek geliştirdiğinizi veya kendinize 
veya başkalarına zarar verebilecek belirli faaliyetleri gerçekleştirme dürtüsüne, dürtüsüne veya cazibesine karşı 
koyamadığınızı fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz. Bu davranışlara dürtü kontrol bozuklukları denir ve bağımlılık 
yapan kumar oynama, aşırı yeme veya harcama, anormal derecede yüksek cinsel dürtü veya cinsel düşünce veya 
duygularda artışla meşgul olmayı içerebilir.Doktorunuzun tedavilerinizi gözden geçirmesi gerekebilir.

Stalevo ile uzun süreli tedavi sırasında doktorunuz bazı düzenli laboratuvar testleri yapabilir.

Ameliyat olmanız gerekiyorsa, lütfen doktorunuza STALEVO kullandığınızı söyleyiniz.

Stalevo'nun diğer ilaçların neden olduğu ekstrapiramidal semptomların (örn. istemsiz 
hareketler, titreme, kas sertliği ve kas kasılmaları) tedavisinde kullanılması önerilmez.

Çocuklar ve ergenler

18 yaşın altındaki hastalarda Stalevo ile deneyim sınırlıdır. Bu nedenle, Stalevo'nun çocuklarda veya 
adolesanlarda kullanılması önerilmez.

Diğer ilaçlar ve Stalevo

Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza veya eczacınıza 
söyleyiniz.
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Depresyon tedavisi için belirli ilaçlar (seçici MAO-A ve MAO-B inhibitörleri veya seçici olmayan 
MAO inhibitörleri kombinasyonları) alıyorsanız, STALEVO almayınız.

STALEVO, bazı ilaçların etkilerini ve yan etkilerini artırabilir. Bunlar şunları içerir:
- moklobemid, amitriptilin, desipramin, maprotilin, venlafaksin ve paroksetin gibi 

depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar
rimiterol ve izoprenalin, solunum yolu hastalıklarını tedavi etmek için kullanılır, 

şiddetli alerjik reaksiyonlar için kullanılan adrenalin

Kalp hastalıklarını ve düşük kan basıncını tedavi etmek için kullanılan noradrenalin, dopamin ve dobutamin, yüksek 
kan basıncını tedavi etmek için kullanılan alfa-metildopa
Parkinson hastalığını tedavi etmek için kullanılan apomorfin.

-
-
-
-
-

Stalevo'nun etkileri bazı ilaçlar tarafından zayıflatılabilir. Bunlar şunları içerir:
- Ruhsal bozuklukları, bulantı ve kusmayı tedavi etmek için kullanılan dopamin antagonistleri
- Konvülsiyonları önlemek için kullanılan fenitoin
- Papaverin kasları gevşetmek için kullanılır.

Stalevo, demiri sindirmenizi zorlaştırabilir. Bu nedenle Stalevo ve demir takviyesi almayınız. 
Birini aldıktan sonra diğerini almadan önce en az 2-3 saat bekleyin.

Stalevo'nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

STALEVO aç veya tok karnına alınabilir. Bazı hastalar için, STALEVO, protein açısından zengin yiyecekler (et, balık, süt ürünleri, 
tohumlar ve kuruyemişler gibi) ile birlikte veya yedikten kısa bir süre sonra alındığında iyi emilmeyebilir. Bunun sizin için geçerli 
olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışın.

Hamilelik, emzirme ve doğurganlık

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

STALEVO tedavisi sırasında emzirmemelisiniz.

Araç ve makine kullanma

STALEVO kan basıncınızı düşürebilir, bu da sersemlik veya baş dönmesi hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle, araç 
kullanırken veya herhangi bir alet veya makine kullanırken özellikle dikkatli olun.

Çok uykulu hissediyorsanız veya bazen kendinizi aniden uykuya dalarsanız, araba kullanmadan veya uyanık olmanızı 
gerektiren başka bir şey yapmadan önce tamamen uyanana kadar bekleyin. Aksi takdirde, kendinizi ve başkalarını ciddi 
yaralanma veya ölüm riskiyle karşı karşıya bırakabilirsiniz.

Stalevo sakaroz içerir

STALEvo sakaroz (1.2 mg/tablet) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı 
intoleransınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

3. Stalevo nasıl alınır

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

Yetişkinler ve yaşlılar için :
- Doktorunuz her gün tam olarak kaç tablet STALEVO almanız gerektiğini size söyleyecektir.
- Tabletlerin bölünmesi veya daha küçük parçalara ayrılması amaçlanmamıştır.
- Her seferinde sadece bir tablet almalısınız.
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Tedaviye nasıl yanıt verdiğinize bağlı olarak doktorunuz daha yüksek veya daha düşük bir doz önerebilir. 
STALEVO 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg alıyorsanız,
100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31.25 mg/200 mg veya 150 mg/37.5 mg/200 mg tabletler, günde 
10 tabletten fazla almayınız.

STALEvo'nun etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğunu düşünüyorsanız veya olası yan etkiler yaşıyorsanız, doktorunuz 
veya eczacınız ile konuşunuz.

Resim 1Şişeyi ilk kez açmak için: kapağı açın ve ardından 
kırılana kadar baş parmağınızla contaya bastırın. 
1. resme bakın.

Kullanmanız gerekenden daha fazla STALEVO kullandıysanız

Yanlışlıkla kullanmanız gerekenden daha fazla STALEVO tableti kullanmışsanız, derhal doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 
Doz aşımı durumunda kafanız karışabilir veya tedirgin hissedebilirsiniz, kalp atış hızınız normalden daha yavaş veya daha hızlı 
olabilir veya cildinizin, dilinizin, gözlerinizin veya idrarınızın rengi değişebilir.

STALEVO'yu kullanmayı unutursanız

Unutulan bir tableti telafi etmek için çift doz almayınız.

Bir sonraki doza 1 saatten fazla zaman varsa :
Bir tableti hatırlar hatırlamaz alın ve bir sonraki tableti normal zamanda alın.

Bir sonraki doza 1 saatten az kaldıysa :
Hatırlar hatırlamaz bir tablet alın, 1 saat bekleyin, ardından başka bir tablet alın. Bundan sonra normal şekilde devam edin.

Olası yan etkilerden kaçınmak için Stalevo tabletleri arasında daima en az bir saat bırakın.

Stalevo almayı bırakırsanız

Doktorunuz size söylemediği sürece STALEVO kullanmayı bırakmayınız. Böyle bir durumda doktorunuz, 
belirtilerinizi yeterli düzeyde kontrol altına almak için başta levodopa olmak üzere diğer parkinson ilaçlarınızı 
ayarlamaya ihtiyaç duyabilir. Stalevo ve diğer parkinson ilaçları almayı aniden bırakırsanız, istenmeyen yan 
etkilere neden olabilir.

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 görmez. Doz 
ayarlanarak yan etkilerin çoğu giderilebilir.

Stalevo ile tedaviniz sırasında aşağıdaki semptomları yaşarsanız,hemen doktorunuza 
başvurun:
- Kaslarınız çok sertleşir veya şiddetle sarsılır, titreme, ajitasyon, kafa karışıklığı, ateş, hızlı nabız veya kan 

basıncınızda büyük dalgalanmalar olur. Bunlar, nöroleptik malign sendromun (NMS, merkezi sinir sistemi 
bozukluklarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlara nadir görülen şiddetli bir reaksiyon) veya rabdomiyolizin 
(nadir görülen şiddetli bir kas bozukluğu) semptomları olabilir.
Alerjik reaksiyon, belirtiler arasında kurdeşen (ısırgan döküntüsü), kaşıntı, kızarıklık, yüz, dudak, dil veya 
boğazda şişme sayılabilir. Bu, nefes almada veya yutmada zorluklara neden olabilir.

-
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Çok yaygın (10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilir)
- kontrolsüz hareketler (diskineziler)
- hasta hissetmek (bulantı)
- idrarda zararsız kırmızımsı-kahverengi renk değişikliği
- kas ağrısı
- ishal

Yaygın (10 kişiden 1'ini etkileyebilir)
- Düşük tansiyon, yüksek tansiyon nedeniyle sersemlik veya bayılma
- Parkinson semptomlarının kötüleşmesi, baş dönmesi, uyuşukluk
- kusma, karın ağrısı ve rahatsızlığı, mide ekşimesi, ağız kuruluğu, kabızlık
- uyuyamama, halüsinasyonlar, kafa karışıklığı, anormal rüyalar (kabuslar dahil), yorgunluk
- zihinsel değişiklikler - hafıza, anksiyete ve depresyon sorunları dahil (muhtemelen intihar 

düşünceleri ile)
kalp veya arter hastalığı olayları (örneğin göğüs ağrısı), düzensiz kalp hızı veya ritmi 
daha sık düşme
nefes darlığı
Artan terleme, döküntü, kas 
krampları, bacaklarda şişme, 
bulanık görme
anemi
iştah azalması, kilo azalması, baş 
ağrısı, eklem ağrısı
idrar yolu enfeksiyonu

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Yaygın olmayan (100 kişiden 1'ini etkileyebilir)
- kalp krizi
- bağırsakta kanama
- Kanamaya, anormal karaciğer fonksiyon testlerine neden olabilecek kan hücresi sayısında değişiklikler
- kasılmalar
- heyecanlı hissetmek
- psikotik belirtiler
- kolit (kolon iltihabı)
- idrar dışındaki renk değişiklikleri (örn. deri, tırnak, saç, ter)
- yutma güçlüğü
- idrar yapamama

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
Dopamin düzensizliği sendromu olarak bilinen motor semptomları kontrol etmek için gerekli olandan fazla 
miktarda Stalevo için can atma. Bazı hastalar, yüksek dozlarda STALEVO aldıktan sonra ciddi anormal 
istemsiz hareketler (diskineziler), ruh hali değişimleri veya diğer yan etkiler yaşarlar.

Aşağıdaki yan etkiler de bildirilmiştir :
- hepatit (karaciğer iltihabı)
- kaşıntı

Aşağıdaki yan etkilerle karşılaşabilirsiniz:
- Aşağıdakileri içerebilecek, zararlı olabilecek bir eylemi gerçekleştirme dürtüsüne karşı koyamama:

- ciddi kişisel veya ailevi sonuçlara rağmen aşırı derecede kumar oynama dürtüsü
- Değişen veya artan cinsel ilgi ve sizi veya başkalarını önemli ölçüde ilgilendiren 

davranışlar, örneğin artan cinsel dürtü
- kontrol edilemeyen aşırı alışveriş veya harcama
- tıkınırcasına yeme (kısa sürede çok miktarda yemek yeme) veya kompulsif yeme 

(normalden daha fazla ve açlığınızı gidermek için gerekenden daha fazla yemek yeme).

Bu davranışlardan herhangi birini yaşarsanız doktorunuza söyleyiniz; semptomları yönetmenin veya azaltmanın 
yollarını tartışacaklar.
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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 Web Sitesinden 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.

5. Stalevo nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Bu ilacı, EXP'den sonra şişe ve karton üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. 
Son kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.

Bu tıbbi ürün herhangi bir özel saklama koşulu gerektirmez.

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

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Stalevo'nun içeriği

-
-

Stalevo'nun aktif maddeleri levodopa, karbidopa ve entakapondur.
Her bir Stalevo 50 mg/12.5 mg/200 mg tablet, 50 mg levodopa, 12.5 mg karbidopa ve 
200 mg entakapon içerir.
Tablet çekirdeğindeki diğer bileşenler kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat, mısır nişastası, 
mannitol (E421) ve povidondur (E1201)
Film kaplamadaki bileşenler gliserol (yüzde 85) (E422), hipromelloz, magnezyum stearat, 
polisorbat 80, kırmızı demir oksit (E172), sukroz, titanyum dioksit (E171) ve sarı demir 
oksittir (E172).

-

-

Stalevo'nun görünüşü ve paketin içeriği

STALEvo 50 mg/12.5 mg/200 mg: bir tarafında 'LCE 50' ile işaretlenmiş kahverengimsi veya grimsi kırmızı, yuvarlak, 
dışbükey, çizilmemiş film kaplı tabletler.

Stalevo altı farklı paket boyutunda (10, 30, 100, 130, 175 veya 250 tablet) gelir. Tüm paket boyutları 
pazarlanmayabilir.

Pazarlama yetkilendirme 
sahibi Orion Şirketi
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finlandiya

Üretici firma
Orion Şirketi Orion Pharma 
Joensuunkatu 7
FI-24100 Salon
Finlandiya

Orion Şirketi Orion İlaç 
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
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Finlandiya

Bu ilaçla ilgili herhangi bir bilgi için lütfen Pazarlama Yetki Sahibinin yerel temsilcisiyle 
iletişime geçin.

Birleşik Krallık
Orion Pharma (Birleşik Krallık) 
Ltd. Tel: +44 1635 520 300

Bu broşür en son yılında revize 
edilmiştir. Ocak 2021.
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