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DOSYA
Amlodipin içeren ilaçlarla ilgili olarak; Avrupa İlaç Ajansı Farmakovijilans Risk
Değerlendirme Komitesi'nin (PRAC) resmi internet sitesinde yayınlanan "Amlodipine;
CMDU scientific coııclusions and grounds for the variation, amendments to the product
information and timetable for the implementation-Annex II'' güncelleme Kurumumuzca
değerlendirilmiş olup, söz konusu etkin maddeyi içeren ttim ilaçların kısa ürün bilgilerine
(KÜB) ve kullanma talimatlanna (KT) ekte yer alan ifadelerin ilave edilmesi gerekmektedir.
Ekte belirtilen değişikliklerin yansıtıldığı iiriinlere ait KÜB/KT başvurulannın
incelenmek üzere 15 gün içerisinde Farmakolojik Değerlendirme Birimi'ne gönderilmesi
hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Ali ALKAN
Kurum Başkanı V.

Ek: 2 sayfa

Dağıtım:
Gereği:
Türkiye ilaç Sanayi Derneği
Araştırmacı ilaç Firmalan Derneği
İlaç Endüstrisi işverenler Sendikası
Gelişimci İlaç Firmalan Derneği
Sağlık Ürtınıeı Derneği
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Ürtin Biıgı'sinİn ilgili bal*mlerinde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmalıdır
(eklennesi gereken yeni ifadeler aln çizili ve knyu punto ile, silinmesi gereken ifudeler üzeri
ç izi l i o larak b e l irt ilmişt ir).

KISA tIRiIN
4.5. Diğer

t.

nİıcİsİ

Tıbbi Ürünıer ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

l

CYP3A4 indükleyicileri:

eYP3ı\

l

indükleyiederinin amlgdipin üzerine etkilerine

dak

herhangi

bir

veri

i
CYP3A4'ün bilinen indüklevicilerinin birlikte uveulanması halinde. amlodipinin plazma
konsantrasvonu değisebilir. Bu sebeple. özellikle qüclü CYP3A4 indüklevicileri (örn..
rifamnisin. san kantoron) ile birlikte ilaç kullanrmı srraslnda ve sa!ıraşuda kan
basıncının izlenmesi ve doz avarlaması Yapılması düsünülmelidir.
t...1
4.6. Gebelik ve Laktasyon

t.l
Laktasyon dönemi

açıklığında tahmini olarak y' 3-7 ve en fızlı oh 15 hesaplanmıştrr. Amlodipinin
infantlar üzerindeki etkisi bilinmemektedir.
i

saptanmamıştır' Emzirmeye devam etme / etmeme veya amlodipin tedavisine devam etme l
etmeme ile ilgili karur; emzirmenin çocuğa yarafl ve amlodipin tedavisinin anneye faydası
göz önünde bulundurularak verilmelidir.

t...1
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4.8. İstenmeyen

Etkiler

Aşağıda yer alan advers reaksiyon, sistem organ sınıfl (SoC); Deri ve deri altı bozuklukları
altında "Bilinmeyen" sıklığı ile yer almalıdır.

Toksik Epidermal Nekroliz

KULLANMA TALİMATI
2. <ilaç ismi> kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

l

t.

<ilaç ismi> aşağıdaki ilaçları etkileyebilir veya aşağıdaki ilaçlardan etkilenebilir:
a

Emzirme

<ilaç ismi>'nin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir, Amlodipinin kücük
miktarlarda anne sütüne gectiği gösterilmistir. Emziriyorsanz Veya emzirmeye

başlayacaks anlz <ilaç ism i>' ni ku l lanmadan önce doktorunuza bild iriniz.
4.

olası Yan Etkiler

t.l
Aşağıdakilerden biri olursa, <ilaç ismi>'ni kullanmayı durdurunuz Ve DERHAL doktorunuza
bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

tl
a

Geniş cilt döküntüsünü içeren şiddetli cilt reaksiyonları, üretiker, tüm vücudunuzda
cildinizin kızarması, şiddetli kaşıntı, cildin kabarcıklanması, soyulmasl Ve şişmesi,
muköz membranlarda inflamasyon (Stevens Johnson Syndrome, toksik enidermal
nekroliz) veya diğer alerjik reaksiyonlar
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