
Qtern 5 mg/10 mg film kaplı tablet
saksagliptin/dapagliflozin

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

-

Bu broşürde neler var:
1. Qtern nedir ve ne için kullanılır?
2. Qtern'i almadan önce bilmeniz gerekenler
3. Qtern nasıl alınır
4. Olası yan etkiler
5. Qtern nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1. Qtern nedir ve ne için kullanılır?

Qtern, saksagliptin ve dapagliflozin etken maddelerini içerir. Her biri "oral antidiyabetikler" 
adı verilen bir ilaç grubuna aittir.

-
-

Bu ilaç diyabet için ağızdan alınır.
Bu ilaç, diyabetiniz diyet ve egzersiz ile birlikte diğer oral diyabet ilaçları ile 
kontrol edilemiyorsa kullanılır.

Qtern, yetişkin hastalarda (18 yaş ve üstü) "tip 2 diabetes mellitus" adı verilen bir diyabet türü için 
kullanılır. “Tip 2 diabetes mellitus”, genellikle yaşlandıkça başlayan diyabet türüdür. Tip 2 diyabetiniz 
varsa, pankreasınız yeterince insülin yapmaz veya vücudunuz ürettiği insülini gerektiği gibi 
kullanamaz. Bu, kanınızda yüksek bir şeker seviyesine yol açar. Qtern'deki iki aktif madde, 
kanınızdaki şeker seviyesini kontrol etmeye ve fazla şekeri idrarınız yoluyla vücudunuzdan 
uzaklaştırmaya yardımcı olmak için farklı şekillerde çalışır.

Doktorunuz tarafından size verilen diyet ve egzersiz tavsiyelerine uymaya devam etmeniz önemlidir, pD
hÖarnmotACtiaskteveyaQntsenerrsne:.

2. Qtern'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

- saksagliptin, dapagliflozin veya bu ilacın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz 
varsa (bölüm 6'da listelenmiştir).
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- Kan şekerinizi kontrol etmek için aldığınız diğer benzer ilaçlara (örneğin sitagliptin, 
linagliptin, alogliptin gibi DPP-4 inhibitörleri veya canagliflozin, empagliflozin gibi SGLT2 
inhibitörleri) karşı ciddi bir alerjik reaksiyon geçirdiyseniz.

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse Qtern'i almayınız. Emin değilseniz Qtern'i almadan önce 
doktorunuzla, eczacınızla veya hemşirenizle konuşun.

Uyarılar ve önlemler
Qtern'i almadan önce ve tedavi sırasında doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşun:
- “Tip 1 diyabetiniz” varsa (genelde gençken başlayan ve vücudunuz hiç insülin 

üretmeyen tip).
Pankreas hastalığınız varsa veya olduysa. 
Böbrek fonksiyonunuzda azalma varsa.
AIDS gibi bir hastalık veya organ naklinden sonra alabileceğiniz ilaçlar gibi 
vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğini azaltan bir durumunuz varsa. 
Orta veya şiddetli karaciğer probleminiz varsa.
Hızlı kilo kaybı, mide bulantısı veya hasta olma, mide ağrısı, aşırı susama, hızlı ve derin 
nefes alma, kafa karışıklığı, olağandışı uyku hali veya yorgunluk, nefesinizde tatlı bir 
koku, ağzınızda tatlı veya metalik bir tat veya farklı bir idrarınız veya teriniz kokuyorsa, 
hemen bir doktora veya en yakın hastaneye başvurun. Bu semptomlar, testlerde 
görülen idrar veya kandaki artan "keton cisimcikleri" nedeniyle diyabetle 
karşılaşabileceğiniz nadir fakat ciddi, bazen yaşamı tehdit eden bir sorun olan "diyabetik 
ketoasidoz"un bir işareti olabilir. Diyabetik ketoasidoz geliştirme riski, uzun süreli açlık, 
aşırı alkol tüketimi, dehidratasyon, insülin dozunda ani düşüşler veya büyük cerrahi 
veya ciddi hastalık nedeniyle daha yüksek insülin ihtiyacı ile artabilir.
Ciddi bir aşırı duyarlılık reaksiyonunuz olduysa veya olduysa veya bundan 
şüpheleniliyorsa. Ciddi kalp hastalığı geçmişiniz varsa.
Kalp yetmezliğiniz varsa veya böbreklerinizle ilgili sorunlar gibi kalp yetmezliği gelişimi için 
başka risk faktörleriniz varsa. Doktorunuz kalp yetmezliğinin belirti ve semptomlarını size 
bildirecektir. Semptomlar, artan nefes darlığını, hızlı kilo artışı ve ayaklarda şişmeyi (pedal 
ödemi) içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız 
derhal doktorunuzu, eczacınızı veya hemşirenizi aramalısınız.

Tansiyonunuzu düşürmek için ilaç kullanıyorsanız (antihipertansifler) ve düşük tansiyon 
(hipotansiyon) geçmişiniz varsa. Daha fazla bilgi için aşağıdaki "Diğer ilaçlar ve Qtern" 
bölümüne bakınız.
Kanınızda susuz kalmanıza neden olabilecek çok yüksek şeker seviyeleriniz varsa (çok fazla vücut sıvısı 
kaybederseniz). Olası dehidratasyon belirtileri 4. bölümün başında listelenmiştir. Bu belirtilerden herhangi 
birine sahipseniz, Qtern'i kullanmaya başlamadan önce doktorunuza söyleyiniz.
Mide bulantınız (hasta hissetme), kusma veya ateşiniz varsa veya gelişiyorsa veya yemek yiyemiyor 
veya içemiyorsanız. Bu koşullar dehidrasyona neden olabilir. Doktorunuz dehidrasyonu önlemek için 
iyileşene kadar Qtern almayı bırakmanızı isteyebilir.
Sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsanız veya ateşe ve/veya titremeye, su çıkarken 
(idrar yaparken) yanma hissine, idrarda kana, sırtınızda ağrıya neden olabilen ürosepsis 
veya piyelonefrit dahil ciddi idrar yolu enfeksiyonunuz varsa veya yan. Bu belirtilerden 
herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu, eczacınızı veya hemşirenizi aramalısınız.

75 yaşında veya daha büyükseniz.
İnsülin veya sülfonilüreler gibi kan şekerinizi düşürmek için bir ilaç alıyorsanız. 
Diyabet için "pioglitazon" içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız.
Testlerde görülen, kanınızdaki kırmızı kan hücrelerinin miktarında artış varsa.

-
-
-

-
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Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse (veya emin değilseniz), Qtern'i almadan önce doktorunuzla, eczacınızla veya 

hemşirenizle konuşun.

Diyabetik cilt lezyonları (yaralar veya ülserler gibi cilt hasarı) diyabetin yaygın bir komplikasyonudur. Ayrı 
ayrı verildiğinde hem saksagliptin hem de dapagliflozin ile döküntü görülmüştür (bkz. Bölüm 4). 
Doktorunuz veya hemşireniz tarafından verilen cilt bakımı önerilerine uymanız tavsiye edilir. Büllöz 
pemfigoid adı verilen bir durumun belirtisi olabileceğinden, deride kabarma ile karşılaşırsanız 
doktorunuzla iletişime geçin. Doktorunuz sizden Qtern'i durdurmanızı isteyebilir.

Tüm diyabetik hastalarda olduğu gibi, ayaklarınızı düzenli olarak kontrol etmeniz ve sağlık uzmanınız 
tarafından verilen ayak bakımıyla ilgili diğer tavsiyelere uymanız önemlidir.

Cinsel organlarda veya cinsel organlar ile anüs arasındaki bölgede ağrı, hassasiyet, kızarıklık veya şişme 
gibi bir semptom kombinasyonu geliştirirseniz, ateş veya genel olarak kendinizi iyi hissetmiyorsanız 
derhal doktorunuzla konuşun. Bu semptomlar, perinenin nekrotizan fasiiti veya deri altındaki dokuyu 
tahrip eden Fournier kangreni adı verilen nadir fakat ciddi ve hatta yaşamı tehdit eden bir enfeksiyonun 
belirtisi olabilir. Fournier'in kangreni derhal tedavi edilmelidir.

Böbrek fonksiyonu
Bu ilacı almaya başlamadan önce ve bu ilacı kullanırken böbrekleriniz kontrol edilmelidir.

idrar testleri
Qtern'in çalışma şekli nedeniyle, bu ilacı kullanırken idrarınız şeker için pozitif test 
edecektir.

Çocuklar ve ergenler
Qtern, bu hastalarda çalışılmadığından, 18 yaşın altındaki çocuklar ve ergenler için 
önerilmez.

Diğer ilaçlar ve Qtern
Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza, eczacınıza veya 
hemşirenize söyleyiniz.

Özellikle doktorunuza şunları söyleyin:

- Vücuttan attığınız su miktarını artırmak için kullanılan bir ilaç (idrar söktürücü) alıyorsanız. 
Doktorunuz Qtern almayı bırakmanızı isteyebilir. Vücudunuzdan çok fazla sıvı kaybetmenin 
olası belirtileri 4. bölümün başında listelenmiştir.
Aşağıdaki etkin maddelerden herhangi birini içeren ilaçlar kullanıyorsanız:-
- Karbamazepin, fenobarbital veya fenitoin. Bunlar, nöbetleri (nöbetleri) veya kronik ağrıyı kontrol etmek için 
kullanılabilir.
- Deksametazon – bir steroid ilacı. Bu, farklı vücut kısımları ve organlarındaki iltihabı 

tedavi etmek için kullanılabilir.
- Rifampisin. Bu, tüberküloz gibi enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan bir antibiyotiktir.
- Ketokonazol. Bu mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılabilir.
- Diltiazem. Bu, anjini (göğüs ağrısı) tedavi etmek ve kan basıncını düşürmek için kullanılan bir ilaçtır.

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse (veya emin değilseniz), Qtern'i almadan önce doktorunuzla konuşun.

Hamilelik ve emzirme



Hamileyseniz veya emziriyorsanız, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı 
planlıyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Qtern hamilelik 
sırasında tavsiye edilmez ve doktorunuz hamile kalırsanız bu ilacı almayı bırakmanızı isteyecektir. 
Hamileyken kan şekerinizi kontrol etmenin en iyi yolu hakkında doktorunuzla konuşun.

Emziriyorsanız Qtern kullanmamalısınız. Bu ilacın insan sütüne geçip geçmediği 
bilinmemektedir. Bu ilacı almadan önce emzirmek istiyorsanız veya emziriyorsanız 
doktorunuzla konuşun.

Araç ve makine kullanma
Qtern'in araba kullanabilmenizi veya herhangi bir alet veya makine kullanabilmenizi etkilemesi beklenmez. 
Qtern'i alırken başınız dönüyorsa, araç veya herhangi bir alet veya makine kullanmayınız. Bu ilacı almak kan 
şekeri düzeylerinin çok düşmesine (hipoglisemi) neden olabilir, bu da titreme, terleme ve görme değişikliği 
gibi semptomlara neden olabilir ve araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkileyebilir.

Qtern laktoz içerir
Qtern laktoz (süt şekeri) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı 
intoleransınız olduğu söylenmişse, bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

sodyum içeriği
Qtern, doz başına 1 mmol'den (23 mg) daha az sodyum içerir, yani esasında 'sodyum içermez'.

3. Qtern nasıl alınır

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

ne kadar alınır
Önerilen doz günde bir tablettir.-

Bu ilacı almak
-
-
-

Tableti yarım bardak su ile bütün olarak yutunuz. 
Tabletinizi yemekle birlikte veya yemeksiz alabilirsiniz.
Tableti günün herhangi bir saatinde alabilirsiniz. Ancak, her gün aynı saatte almaya çalışın. 
Bu, onu almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Doktorunuz kanınızdaki şeker miktarını azaltmak için başka ilaçlar reçete edebilir. Diğer ilaç(lar)ı 
doktorunuzun size söylediği şekilde almayı unutmayınız. Bu, sağlığınız için en iyi sonuçları almanıza 
yardımcı olacaktır.

Diyet ve egzersiz
Diyabetinizi kontrol altına almak için, bu ilacı alıyor olsanız bile diyet ve egzersize devam etmeniz 
gerekir. Bu nedenle doktorunuzun, eczacınızın veya hemşirenizin diyet ve egzersizle ilgili 
tavsiyelerine uymaya devam etmeniz önemlidir. Özellikle, diyabetik bir kilo kontrolü diyeti 
uyguluyorsanız, Qtern'i alırken de buna devam edin.



Kullanmanız gerekenden daha fazla Qtern kullandıysanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla Qtern tablet kullandıysanız, bir doktorla konuşun veya hemen bir 
hastaneye gidin. İlaç paketini yanınıza alın.

Qtern'i kullanmayı unutursanız
Tablet almayı unutursanız ne yapmalısınız?
- Dozunuzu almanızın üzerinden 12 saatten az zaman geçmişse, hatırladığınız anda bir doz 

Qtern alınız. Ardından bir sonraki dozunuzu her zamanki saatinde alınız.
Dozunuzu almanızın üzerinden 12 saatten fazla zaman geçtiyse, unuttuğunuz dozu atlayın. Ardından bir 
sonraki dozunuzu her zamanki saatinde alınız.
Unutulan bir dozu telafi etmek için çift doz Qtern almayın.

-

-

Qtern almayı bırakırsanız
Önce doktorunuzla konuşmadan Qtern'i almayı bırakmayın. Bu ilaç olmadan kan 
şekeriniz yükselebilir.

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

4. Olası yan etkiler

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

Bazı belirtiler acil tıbbi müdahale gerektirir:
Aşağıdaki ciddi yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz, Qtern'i kullanmayı bırakın ve hemen bir doktora 
görünün:

- Nadiren görülen ciddi alerjik reaksiyon belirtileri (1.000 kişiden 1'ini etkileyebilir), 
aşağıdakileri içerebilir:

- Döküntü

- Cildinizde kabarık kırmızı lekeler (kurdeşen)
- Yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda solunum güçlüğüne veya

yutma.
Doktorunuz alerjik reaksiyonunuzu tedavi etmek için bir ilaç ve diyabetiniz için farklı bir ilaç 
reçete edebilir.

- pankreatitNadiren görülen (100 kişiden 1'ini etkileyebilir): Karında (mide 
bölgesinde) şiddetli ve kalıcı ağrı, sırtınıza kadar ulaşabilir, ayrıca mide bulantısı 
ve kusma, pankreas iltihabı belirtisi olabilir .

- Dehidrasyon, (vücudunuzdan çok fazla sıvı kaybı), seyrek görülen (100 kişiden 1'ini 
etkileyebilir).
Bunlar dehidrasyon belirtileridir:

- çok kuru veya yapışkan ağız, çok susama hissi
- çok uykulu veya yorgun hissetmek

- az veya hiç su geçirme (idrar)
- hızlı nabız.

-İdrar yolu enfeksiyonu, yaygın olarak görülür (10 kişiden 1'ini etkileyebilir).



Bunlar idrar yolunun ciddi bir enfeksiyonunun belirtileridir:
- ateş ve/veya titreme
- su geçerken yanma hissi (idrar yaparken)
- sırtınızda veya yanınızda ağrı.

Nadiren de olsa idrarınızda kan görürseniz hemen doktorunuza bildirin.

- Düşük kan şekeri seviyeleri (hipoglisemi)Hipoglisemiye neden olduğu bilinen diğer diyabet ilaçları ile birlikte 
kullanıldığında çok yaygın olarak görülür (10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilir).
Bunlar düşük kan şekeri belirtileridir:

- titreme, terleme, çok endişeli hissetme, hızlı kalp atışı
- Açlık hissi, baş ağrısı, görme değişikliği
- ruh halinizde bir değişiklik veya şaşkınlık hissi.

Doktorunuz düşük kan şekeri düzeylerini nasıl tedavi edeceğinizi ve yukarıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız ne yapmanız gerektiğini size 

söyleyecektir.

- Diyabetik ketoasidoz, nadiren görülür (1.000 kişiden 1'ini etkileyebilir)
Bunlar diyabetik ketoasidozun belirtileridir (ayrıca bkz. bölüm 2 Uyarılar ve önlemler):

- idrarınızda veya kanınızda artan “keton cisimcikleri” seviyeleri
- hızlı kilo kaybı
- hasta hissetmek veya hasta olmak

- karın ağrısı
- aşırı susuzluk
- hızlı ve derin nefes alma
- bilinç bulanıklığı, konfüzyon

- olağandışı uyku hali veya yorgunluk
- nefesinizde tatlı bir koku, ağzınızda tatlı veya metalik bir tat veya idrar veya 
terinizde farklı bir koku.

Bu, kan şekeri seviyesinden bağımsız olarak ortaya çıkabilir. Doktorunuz Qtern ile tedavinizi geçici 
veya kalıcı olarak durdurmaya karar verebilir.

- Perinenin nekrotizan fasiitiveya Fournier kangreni, cinsel organların veya cinsel organlar ile anüs 
arasındaki bölgenin ciddi bir yumuşak doku enfeksiyonu, çok nadiren görülür (10.000 kişiden 1'ini 
etkileyebilir).

Yukarıdaki ciddi yan etkilerden herhangi birini fark ederseniz, Qtern'i kullanmayı bırakın ve hemen bir doktora veya hemşireye 

görünün.

Qtern'i tek başına veya metformin ile birlikte alırken diğer yan etkiler: 
Yaygın
- penisinizin veya vajinanızın genital enfeksiyonu (pamukçuk) (işaretler tahriş, kaşıntı, olağandışı 

akıntı veya koku içerebilir)
-
-
-
-
-
-
-
-

sırt ağrısı
normalden daha fazla su (idrar) çıkarma veya daha sık su içme ihtiyacı 
kanınızdaki kolesterol veya yağ miktarında değişiklik (testlerde gösterilir) 
kanınızdaki kırmızı kan hücrelerinin miktarında artış (testlerde gösterilir) 
kreatinin azalması renal klirens (testlerde gösterilmiştir)
baş dönmesi

yorgunluk
karın ağrısı



-
-
-

üst göğüs veya akciğerlerin şiddetli 
eklem ağrısı (artralji) enfeksiyonu
Yanaklarınızın ve gözlerinizin arkasında ağrı ve dolgunluk hissi ile sinüs enfeksiyonu 
(sinüzit)
İltihaplı burun veya boğaz (nazofarenjit) (bunun belirtileri soğuk algınlığı veya boğaz ağrısı 
içerebilir) mide ağrısı ve hazımsızlık (hazımsızlık)
mide bulantısı

ishal
genellikle bir enfeksiyonun neden olduğu iltihaplı mide veya bağırsak 
(gastroenterit), baş ağrısı, kas ağrısı (miyalji)
kusma, mide iltihabı (gastrit)
laboratuvar testlerinde değişiklikler (örneğin, kreatinin renal klerensinde azalma veya 
hematokrit artışı)
döküntü.

-
-
-
-
-
-
-
-

-

yaygın olmayan

-
-
-
-
-
-

susuzluk

kabızlık
gece uykudan uyanmak için idrara çıkmak ağız 
kuruluğu
ağırlık azaldı
kreatinin veya ürede artışlar (laboratuvar kan testlerinde gösterilir)

-
-
-
-
-
-

böbrek fonksiyonunda azalma
kabartıları, cilt tahrişini veya hoş olmayan kaşıntıyı içerebilen deri döküntüsü, 
ereksiyon sağlamada veya sürdürmede zorluklar (erektil disfonksiyon)
mantar enfeksiyonu
aşırı duyarlılık reaksiyonları
genital bölgede kaşıntı (kaşıntı genital veya vulvovajinal kaşıntı) veya idrar yaparken 
rahatsızlık.

Bilinmiyor (mevcut verilerden sıklık tahmin edilemiyor)
- ciltte kabarma (büllöz pemfigoid)

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Bu, bu broşürde 
listelenmeyen olası yan etkileri içerir. Yan etkileri doğrudan Sarı Kart Şeması aracılığıyla da 
bildirebilirsiniz: Web sitesi: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. Qtern nasıl saklanır

Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Blister ve karton üzerinde belirtilen "EXP" tarihinden sonra bu ilacı kullanmayınız. Son 
kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.

Bu ilaç 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

Qtern'in içeriği
-
-

Aktif maddeler saksagliptin ve dapagliflozindir.
Her tablet, 5 mg saksagliptine eşdeğer saksagliptin hidroklorür ve 10 mg 
dapagliflozin'e eşdeğer dapagliflozin propandiol monohidrat içerir.

- Diğer maddeler şunlardır:
- tablet çekirdeği: mikrokristal selüloz (E460i), kroskarmeloz sodyum (E468) (bkz. 

bölüm 2 'Sodyum içeriği'), susuz laktoz (bkz. bölüm 2 'Qtern laktoz içerir'), 
magnezyum stearat (E470b), diş tipi silika (E551) .

- film kaplama: polivinil alkol (E1203), makrogol 3350, titanyum dioksit (E171), talk 
(E553b), sarı demir oksit (E172), kırmızı demir oksit (E172).

- matbaa mürekkebi: gomalak, indigo carmine alüminyum lake (E132).

Qtern neye benziyor ve paketin içeriği
Qtern 5 mg/10 mg film kaplı tabletler, mavi mürekkeple, bir yüzünde “5/10” ve diğer yüzünde 
“1122” basılı, açık kahverengi ila kahverengi, bikonveks, yuvarlak, film kaplı tabletlerdir.

Qtern 5 mg/10 mg tabletler, alüminyum blisterlerde, 14, 28 veya 98 film kaplı tablet, 
takvimli blisterlerde ve 30 film kaplı tabletlik blister ambalajlarda mevcuttur.

Tüm paket boyutları pazarlanmayabilir.

Pazarlama yetkilendirme sahibi 
AstraZeneca UK Limited, 600 
Kapasiteli Yeşil,
Luton,
LU1 3LU,
İngiltere.

Üretici firma
AstraZeneca AB
Gärtunavägen
SE-151 85
İsveç

Bu broşür en son Ocak 2021'de revize edilmiştir

© AstraZeneca 2021

QTERN, AstraZeneca şirketler grubunun tescilli ticari markasıdır. 
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Diğer bilgi kaynakları

Bu broşürü Braille, büyük puntolu veya sesli olarak dinlemek veya bir kopyasını talep 
etmek için lütfen ücretsiz olarak arayın:

0800 198 5000

Lütfen aşağıdaki bilgileri vermeye hazır olun:

Ürün adı
Qtern 5mg/10mg film kaplı tabletler

Referans numarası
17901/0339

Bu, Kraliyet Ulusal Körler Enstitüsü tarafından sağlanan bir hizmettir.


