
Celiprolol Hidroklorür 200 mg Tabletler 
Celiprolol Hidroklorür 400 mg Tabletler

içerdiği için bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatının tamamını dikkatlice okuyunuz.
sizin için önemli bilgiler.

Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
Başka sorularınız varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize sorunuz.
Bu ilaç sadece sizin için reçete edilmiştir. Başkalarına iletmeyin. Hastalık belirtileri 
sizinkiyle aynı olsa bile onlara zarar verebilir.
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu 
broşürde listelenmeyen olası yan etkileri içerir. 4. bölüme bakın.
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-
-
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Bu broşürde neler var:
1. Celiprolol Hydrochloride nedir ve ne için kullanılır?
2. Celiprolol Hidroklorür kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. Celiprolol Hidroklorür nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Celiprolol Hidroklorür nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler.

1. Celiprolol Hydrochloride nedir ve ne için kullanılır?

İlacınızın adı Celiprolol Hidroklorür 200 mg veya 400 mg Tabletlerdir (bu kullanma talimatında Celiprolol 
Hidroklorür olarak geçmektedir).
Celiprolol Hidroklorür, celiprolol hidroklorür adı verilen bir ilaç içerir. Bu, beta blokerler adı verilen bir 
ilaç grubuna aittir. Kalp atış hızınızı yavaşlatarak veya kan basıncınızı düşürerek çalışır. Yüksek tansiyonu 
(hipertansiyon) tedavi etmek için kullanılır.

2. Celiprolol Hidroklorür kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Celiprolol Hidroklorür'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- celiprolol hidroklorür veya bu ilacın bileşenlerinden herhangi birine alerjiniz varsa (bölüm 6'da listelenmiştir). Alerjik 
reaksiyon belirtileri şunları içerir: döküntü, yutma veya nefes alma sorunları, dudaklarınızda, yüzünüzde, boğazınızda 
veya dilinizde şişme
Geçmişte bir beta-blokere (propranolol, sotalol, timolol vb.) karşı alerjik reaksiyon geçirmişseniz, 
düzensiz/çok yavaş bir kalp atışı (bradikardi olarak bilinir) veya düşük kan basıncı (hipotansiyon) 
şikayetiniz varsa; kontrol (kalp yetmezliği, kalbinizin olması gerektiği gibi kan pompalamadığı bir 
durumdur), anormal kalp ritminiz, nefes almada zorluk ve şişmiş ayak bilekleriniz varsa

Atlanan kalp atışlarınız (kalp bloğu) veya diğer kalp sorunlarınız varsa veya sertleşmiş arterleriniz varsa, ciddi 
böbrek sorunlarınız varsa
astım atakları, hırıltılı solunum veya diğer ciddi solunum problemleri yaşadınız veya oldu, 
tedavi edilmeyen feokromositoma adı verilen nadir bir tümöre sahipseniz
Kanınızda anormal düzeyde asit varsa (metabolik asidoz), genellikle ciddi bir hastalığın sonucu 
olarak zaten teofilin (bir anti-astım ilacı) alıyorsanız.
Geç evre periferik arter tıkayıcı hastalığınız veya Raynaud sendromunuz varsa
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Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse bu ilacı almayınız. Emin değilseniz, Celiprolol Hidroklorür 
almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Uyarılar ve Önlemler

Aşağıdaki durumlarda Celiprolol Hidroklorür almadan önce özel dikkat gösterin ve doktorunuza danışın:
-
-
-

Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa (bkz. Bölüm 3, Celiprolol Hidroklorür nasıl alınır) 
Prinzmetal anjinanız varsa (dinlenirken göğüs ağrısı)
Kan dolaşımınız zayıfsa, örneğin Raynaud's, Burger's Hastalığı. Raynaud hastalığının belirtileri, soğukken 
renk değiştiren ve ısınırken karıncalanma veya ağrılı parmak ve ayak parmaklarını içerir. Bu ilacı alırken 
doktorunuz sizi yakından izleyecektir.
koroner arterlerde yetersiz kan dolaşımı vardır.
Daha önce sedef hastalığı olarak bilinen bir cilt rahatsızlığınız oldu mu? Varsa doktorunuz bu ilacı kesecektir. Uzun 
süreli akciğer problemleri (bronşit veya amfizem olarak adlandırılır) nedeniyle astım veya solunum problemleriniz 
varsa Aşırı aktif tiroid bezinin (tirotoksikoz) etkileri beta bloker ilaçlarla gizlenebileceğinden tiroid probleminiz 
varsa
Anafilaktik reaksiyonlar da dahil olmak üzere özellikle diğer ilaçlara karşı şiddetli alerji geçmişiniz 
varsa, örn. yaban arısı veya arı sokması sonrasında; Doktorunuz olası bir alerjik reaksiyonu önlemek 
için Celiprolol Hidroklorür tedavinize ara vermek isteyebilir.
şeker hastasıdır. Diyabetli hastalar, düşük tansiyon (hipoglisemi) semptomlarının beta bloker 
ilaçlar tarafından gizlenebileceğinin farkında olmalıdır.
İlaçla kontrol altında olan herhangi bir kalp yetmezliğiniz varsa. Doktorunuz bu ilacı sıkı tıbbi gözetim 
altında verecektir.
yavaş veya düzensiz kalp atışı var.
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Celiprolol Hidroklorür alırken:
- Herhangi bir kalp probleminiz varsa ve doktorunuz bu ilacı durdurmak istiyorsa, doz 1-2 hafta içinde 

kademeli olarak azaltılmalıdır. Aynı zamanda, gerekirse, anjinal atakların önlenmesi için herhangi bir 
replasman tedavisi doktorunuz tarafından düşünülebilir.

Çocuklar
Celiprolol Hidroklorür'ün çocuklarda kullanılması önerilmez.

Operasyonlar veya anestezikler
Anestezi veya ameliyat (diş ameliyatı dahil) olacaksanız, Celiprolol Hidroklorür alıyorsanız doktorunuza 
veya diş hekiminize söyleyin.

Sporda uyuşturucu testi:

İlaç varlığını kontrol etmek için kan veya idrar testiniz varsa Celiprolol Hidroklorür pozitif sonuç 
verebilir.

Diğer ilaçlar ve Celiprolol Hidroklorür
Reçetesiz alınan ilaçlar da dahil olmak üzere başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz 
varsa doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Bunun nedeni, Celiprolol Hydrochloride'ın diğer bazı ilaçların çalışma 
şeklini etkileyebilmesidir. Ayrıca diğer bazı ilaçlar da Celiprolol Hydrochloride'ın çalışma şeklini etkileyebilir.

Aşağıdakileri alıyorsanız bakım gereklidir:

- Anormal kalp ritmini tedavi etmek için ilaç, örn. Disopiramid, Kinidin, Amiodaron, Sotalol, 
Hidrokinidin, İbulitid, Dafetilid, Propefenon
kalp rahatsızlığı, göğüs ağrısı veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar örn. Verapamil, 
Diltiazem, Nifedipin, Digitoxin, Digoxin, Alpha-methyldopa, Guanfacine, Reserpine, Bepridil veya 
Clonidine. Klonidin ve Celiprolol Hidroklorürü birlikte alıyorsanız, doktor size söylemediği sürece klonidin 
almayı bırakmamalısınız. Doktorunuz Celiprolol Hydrochloride'ı klonidin kesilmeden günler önce 
kesecektir.

-



- Gliseril trinitrat (yaygın olarak nitrogliserin olarak bilinir), izosorbid mononitrat ve izosorbid dinitrat, sodyum 
nitroprussid vb. gibi vazodilatörler (hipertansiyon, kalp yetmezliği ve anjin tedavisinde kullanılır) diüretikler 
("Su Tabletleri") örneğin Klortalidon veya Hidroklorotiyazid
Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) olarak bilinen zihinsel depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, 
örneğin fenelzin, tranilsipromin, moklobemid ve izokarboniazid.
diyabetik ilaçlar, örneğin insülin veya oral anti-diyabetik ilaçlar (örn. glibenklamid, metformin). Kan 
şekerinizin yakından izlenmesi gerekiyor
noradrenalin veya adrenalin (düşük tansiyon, kalp yetmezliği, astım veya alerji tedavisinde kullanılır). 
Noradrenalin ve adrenalin her zaman tıbbi gözetim altında verilir.
astım için kullanılan ilaçlar 
anestezik olarak kullanılan ilaçlar
fenilefrin, psödoefedrin, fenilpropanolamin gibi ilaçlar (öksürük ilacı veya burun ve göz damlalarında 
bulunur). Bu ilaçlar, barbitüratlar, fenotiyazinler (örn. klorpromazin, trifluperazin) veya çoğu trisiklik 
antidepresanlar (örn. imipramin, amitriptilin, klomipramin, desipramin) gibi akıl hastalıklarının 
tedavisinde kullanılan Celiprolol Hidroklorür ilaçlarının etkisini ortadan kaldırabilir.

Steroid Olmayan Anti-inflamatuar İlaçlar (NSAID'ler) gibi ağrıyı gidermek için kullanılan ilaçlar, örneğin 
ibuprofen, indometasin
meflokin (sıtmanın önlenmesi ve tedavisi için kullanılan ilaç)
Floktafenine (ağrı tedavisinde kullanılan ilaç) bağlı olarak şok veya düşük tansiyon geliştirirseniz, 
Celiprolol Hidroklorür bu durumların tedavisinde kullanılan ilaçların etkinliğini azaltabilir 
verapamil, eritromisin, klaritromisin, siklosporin, kinidin, ketokonazol, itrakonozol, rifampisin gibi 
ilaçlar ve St. John's wort, aldığınız bu ilacın miktarını etkileyebilir. fingolimod, multipl skleroz 
tedavisinde kullanılır. Doktorunuz tedavinizin başlangıcını izleyebilir.
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Celiprolol Hydrochloride yiyecek ve içecek ile
Bu ilacı yemekle birlikte alırsanız da işe yaramayabilir. Celiprolol Hidroklorür tercihen sabah ilk iş 
olarak, yemekten bir saat önce veya yemekten 2 saat sonra alınmalıdır.Yapmaetkileri 
doktorunuzla tartışana kadar alkollü içecekler için. Narenciye suları, emdiğiniz Celiprolol 
Hidroklorür miktarını arttırır, bu nedenle bu ilacı kullanırken kaçınılmalıdır.

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

Doktorunuz daha güvenli bir alternatif bulamazsa, size Celiprolol Hidroklorür verilebilir. Hamilelik sırasında 
Celiprolol Hidroklorür aldıysanız, bunu ebenize söylemelisiniz. Tedavi edilen annenin yeni doğan bebeğinde 
bu tür ilaçların aktivitesi birkaç gün kalır. Etkiler arasında yavaş kalp atışı, kalp yetmezliği veya nefes almada 
zorluk olabilir. Bu nedenle, yaşamın ilk 3 ila 5 günü için yenidoğanın yakından izlenmesi önerilir.

Halihazırda Celiprolol Hidroklorür alıyorsanız ve hamile olduğunuzu yeni öğrendiyseniz, hemen 
doktorunuzla konuşmalısınız.

Celiprolol Hidroklorür alıyorsanız emzirmemelisiniz. Emziriyorsanız veya emzirmeyi 
planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuz veya eczacınız ile konuşmalısınız.

Araç ve makine kullanma
Bu ilacı kullanırken baş dönmesi, yorgunluk ve ayrıca titreme, baş ağrısı veya görme bozuklukları gibi yan etkilerin 
arttığını hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda araç veya herhangi bir alet veya makine kullanmayınız.

3. Celiprolol Hidroklorür nasıl alınır

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



-
-
-

Tabletleri bütün olarak bir bardak su ile yutunuz.
Tabletleri tercihen sabah ilk iş olarak, yemeklerden bir saat önce veya yemeklerden iki saat sonra 
alınız. İlacınızı almayı hatırlamanıza yardımcı olması için, ilacı her gün aynı saatte, tercihen sabah 
ilk iş olarak almayı deneyin.

Önerilen doz:

Yaşlılar dahil yetişkinler –önerilen başlangıç   dozu günde bir kez 200 mg Celiprolol Hidroklorür'dür. 2-4 
hafta sonra gerekirse doktorunuz dozunuzu günde bir kez 400 mg'a çıkaracaktır. Maksimum doz günde bir 
kez 400 mg'dır.

Celiprolol Hydrochloride tabletlerinin etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğu izlenimine sahipseniz, 
doktorunuz veya eczacınızla konuşun.

Karaciğer veya böbrek sorunları olan yetişkinler –Böbrek problemleriniz varsa doktorunuz size yukarıda 
belirtilenden daha düşük bir doz verebilir ve gerektiğinde dozu artırabilir. Orta derecede böbrek fonksiyonu 
bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi dakikada 15-40 ml aralığında) dozda yarı yarıya azalma uygun 
olabilir. Celiprolol Hidroklorür, ciddi derecede böbrek fonksiyonu bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi 
dakikada 15 ml'den az) önerilmez. Karaciğer sorunları olan hastalarda düşük dozlarda Celiprolol Hidroklorür 
kullanılması önerilir.

Çocuklar -Celiprolol Hidroklorür çocuklara verilmemelidir.

Yaşlı -Doktorunuz gerekirse Celiprolol Hidroklorür dozunuzu düşürmeye karar verebilir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla Celiprolol Hidroklorür kullandıysanız

Yavaş kalp atışları, düşük tansiyon, baş dönmesi veya zayıflık hissi, nefes almada zorluk, hırıltılı solunum veya kalp 
problemleri gibi semptomlarınız olabilir. Derhal doktorunuzla temasa geçin veya en yakın hastanenin nedensellik 
bölümüne gidin. Doktorunuzun ne aldığınızı bilmesi için bu kullanma talimatını veya birkaç tableti yanınıza alınız.

Celiprolol Hydrochloride'i kullanmayı unutursanız
Bir doz almayı unutursanız, bir sonraki dozunuzun zamanı gelmemişse, hatırladığınız anda onu alınız. Unutulan 
bir dozu telafi etmek için çift doz almayınız.

Celiprolol Hidroklorür kullanmayı bırakırsanız
Celiprolol Hidroklorür almayı aniden bırakırsanız, durumunuz hızla kötüleşebilir. Doktorunuz dozunuzu 7 ila 10 
günlük bir süre içinde yavaş yavaş azaltacaktır.

Tabletlerinizi belirtildiği şekilde ve belirtildiği süre boyunca alın; Kendinizi daha iyi hissetseniz bile onları durdurmayın, aksi 
takdirde semptomlar geri dönebilir.

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.

Ciddi yan etkiler

Aşağıdakilerden biri olursa, Celiprolol Hidroklorür'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz 
veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

-Alerjik reaksiyon: döküntü, yutma veya nefes alma sorunları, yüz, dudak, boğaz veya dilin şişmesi.



- Grip benzeri semptomlar, şişmiş veya ağrılı eklemler, güneş ışığına karşı artan hassasiyet, saç dökülmesi, karın 
ağrısı, anemi yaşarsınız. Bu, Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) adı verilen bir durumunuz olduğu anlamına 
gelebilir. Bu semptomlar genellikle Celiprolol Hidroklorür durdurulduktan sonra kaybolur.

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Bunlara sahipseniz, Celiprolol Hydrochloride'ye karşı ciddi bir alerjik reaksiyon 
geçirmiş olabilirsiniz. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmaya ihtiyacınız olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil 
bölümüne başvurunuz:

Yaygın yan etkiler (10 kişiden 1'ini etkileyebilir)
- Baş dönmesi veya sersemlik, halsizlik veya özellikle yatar pozisyondan ayağa kalkarken bayılma. 

Bunlar düşük tansiyon belirtileri olabilir.
Deri döküntüleri, aşırı kaşıntı-

Yaygın olmayan yan etkiler (100 kişiden 1'ini etkileyebilir)
-
-

Çarpan kalp atışı
Nefes darlığı

Seyrek yan etkiler (1.000 kişiden 1'ini etkileyebilir)
- Ellerin, ayak bileklerinin veya ayakların şişmesi ve egzersiz sonrası nefes almada zorluk ile daha önce var olan 

kalp yetmezliğinin kötüleşmesi, el ve ayakların soğuk ve mavi veya mor renk alması
Özellikle astımı veya astım öyküsü olan hastalarda ateş, titreme, yorgunluk, nefes darlığı, göğüste 
sıkışma ve öksürük, nefes almada zorluk, akciğer iltihabı, nefes darlığı gibi semptomları olan akciğer 
hastalığı
Deri altında kaşıntı, kızarma, kurdeşen, olağandışı kanama veya morarma gibi alerjik cilt reaksiyonları.

-

-

Bilinmiyor: mevcut verilerden sıklık tahmin edilemiyor
-
-

Daha önce teşhis edilmiş şeker diyabetinin kötüleşmesi (diabetes mellitus)
Artan susuzluk, aşırı idrara çıkma, iştah artışı, kilo kaybı. Bu, teşhis edilmemiş bir şeker hastalığı 
(diabetes mellitus) vakası olabilir ve belirgin hale gelebilir.
Hızlı, yavaş veya düzensiz kalp atışı, kalp yetmezliği
Psikoz belirtileri: sesler duymak veya orada olmayan şeyleri görmek gibi gerçeklikle temasın kesilmesi.

-
-

Bu gruptaki ilaçlar hızlı kalp atışı ve titreme gibi belirtileri gizleyebilir (bu belirtiler şeker hastalığı 
ve aşırı aktif tiroid bezi varlığında ortaya çıkabilir).

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Yaygın yan etkiler (10 kişiden 1'ini etkileyebilir)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Baş ağrısı
Aşırı uyku hali, uyku güçlüğü, kötü rüyalar, kabuslar, titreme (kontrolsüz titreme) Ellerde veya 
ayaklarda soğukluk (Raynaud hastalığı), hipotansiyon
Mide bulantısı (hastalık hissi) veya kusma (hasta olma), karında ağrı ve rahatsızlık, ağız kuruluğu Kas 
krampları, eklem ağrısı, yorgunluk.
Sıcak basması veya aşırı terleme 
Depresif ruh hali
Ciltte karıncalanma, uyuşma, ciltte yanma veya sürünme gibi olağandışı cilt hissi Enerji 
eksikliği
Bir ereksiyon elde etme veya sürdürmede zorluk

Yaygın olmayan yan etkiler (100 kişiden 1'ini etkileyebilir)
-
-

Düşük kan basıncı
Uyumakta zorluk



Seyrek yan etkiler (1.000 kişiden 1'ini etkileyebilir)
-
-
-
-

Kulak çınlaması 
Kabızlık
Kas Güçsüzlüğü
Erkeklerde cinsel yetersizlik, cinsel dürtüyü azaltır.

Çok seyrek yan etkiler (10.000 kişiden 1'ini etkileyebilir)
-
-
-

Ruh hali ve davranış 
değişiklikleri Karışıklık
Genellikle gümüşi pullar (sedef hastalığı) veya önceden var olan sedef hastalığının kötüleşmesi ile birlikte, kalınlaşmış kırmızı 
deri lekeleri olan cilt hastalığı.

Bilinmiyor: mevcut verilerden sıklık tahmin edilemiyor
-
-

Yürürken gelişen ve sonunda topallamaya neden olabilen bir veya iki bacakta kramp benzeri ağrı. 
Halüsinasyonlar (gerçek algılar gibi görünen yanlış veya çarpık duyusal deneyimler. Bu duyusal izlenimler, 
herhangi bir dış uyaran yerine zihin tarafından üretilir ve görülebilir, duyulabilir, hissedilebilir ve hatta 
koklanabilir veya tadılabilir)
Görme bozukluğu, bulanık görme veya görme bozuklukları, hasta kontakt lens kullanıyorsa göz kuruluğu 
düşünülmelidir.
İshal (gevşek dışkı)

-

-

Bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarında değişiklikler olabilir.
-
-
-

Antinükleer antikorlarda (ANA) artış 
Transaminazlar gibi karaciğer enzimlerinde artış
Kan testi ayrıca kandaki anormal glikoz seviyelerini de gösterebilir.

Yan etkilerden herhangi biri ciddileşirse veya bu kullanma talimatında belirtilmeyen herhangi bir yan etki fark ederseniz, lütfen doktorunuza veya 

eczacınıza söyleyiniz.

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

5. Celiprolol Hidroklorür nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde 
saklayın. Kabı dış kartonda saklayın. 25°C'nin üzerinde saklamayın.

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.

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

Celiprolol Hidroklorür ne içerir:
-
-

Aktif bileşen 200 mg veya 400 mg celiprolol hidroklorürdür.
Diğer bileşen(ler) mikrokristalin selüloz, mannitol, kroskarmeloz sodyum, koloidal susuz 
silika ve magnezyum stearattır.

Film kaplamanın kendisi, 200 mg tabletlerde makrogol 400 ve kinolin sarısı (E104) ile hipromelloz ve 
titanyum dioksit (E171) veya 400 mg tabletlerde makrogol 4000 ve laktoz monohidrat içerir.



Celiprolol Hidroklorür neye benziyor ve paketin içeriği:
- Celiprolol Hidroklorür 200 mg tabletlersarı renkli, kapsül şeklinde, bikonveks film kaplı 

tabletlerdir, bir tarafında '200' ve diğer tarafında derin bir kırılma çizgisi vardır. Celiprolol 
Hidroklorür 400 mg tabletlerbeyaz renkli, kapsül şeklinde, bikonveks film kaplı tabletlerdir, bir 
tarafında '400' ve diğer tarafında derin bir kırılma çizgisi vardır. Celiprolol hidroklorür tabletleri, 
blister şeritlerde 10, 20, 28, 30, 50, 56 ve 100 film kaplı tabletlik paketlerde mevcuttur.

-

-

* Tüm paket boyutları pazarlanmayabilir

Pazarlama yetkilendirme sahibi 
Ranbaxy (Birleşik Krallık) Sınırlı
5. kat, Hyde Park, Hayes 3 
11 Millington Yolu
Hayes, UB3 4AZ
Birleşik Krallık

Üretici firma
Sun Pharmaceutical Industries Europe BV 
Polarisavenue 87
2132JH, Hoofddorp
Hollanda

Alkaloida Chemical Company Zrt 
Kabay János u. 29
H-4440 Tiszavasvari
Macaristan

Bu broşür en son Temmuz 2017'de revize edilmiştir.


