
 
 
Opsumit® ile tedavi sırasında oluşan bir 
gebelik veya ortaya çıkan herhangi bir yan 
etkiyi hemen reçetenizi yazan doktorunuza 
bildirmeniz önemlidir. 
 
Tedavi merkezi: 
 
Reçeteleyen doktorun adı: 
 
Reçeteleyen doktorun telefon numarası: 

 
 

Opsumit®  için önerilen doz günde bir defa 10 
mg’lık bir tablettir. Tüm tableti bir bardak su ile 
yutun, çiğnemeyin veya tableti kırmayın. 
Opsumit® ’i yemeklerle beraber veya ayrı 
alabilirsiniz. 
 
Opsumit®  almayı unutmanız durumunda, 
hatırlar hatırlamaz unuttuğunuz dozu alın ve 
sonrasında tabletlerinizi her zaman aldığınız 
zamanda almaya devam edin. Unutulan tableti 
yerine koymak için hiçbir zaman iki tableti 
beraber almayın. 
 
Opsumit®  hakkında daha detaylı bilgi için, 
lütfen hasta bilgilendirme broşürünü 
dikkatlice okuyun. Tedaviniz hakkında 
herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza 
veya eczacınıza danışın. 
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OPSUMIT®  _HASTA KARTI  
 
Pulmoner arteriyel hipertansiyon tedavisi için 
 
Bu kart OPSUMIT®  ile tedavi sırasında bilmeniz 
gereken önemli güvenlilik bilgileri içermektedir. Bu 
kartı her zaman yanınızda taşıyın ve medikal 
bakımınızda yer alan tüm doktorlara gösteriniz. 
 
 Opsumit®  10 mg 

Masitentan film kaplı tablet 

 
Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin 
hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan 
etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği 
hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkıda bulunmuş 
olacaksınız.  Kullanma talimatında yer alan veya almayan 
herhangi bir yan etki gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız 
veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri 
www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna 
tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını 
arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezine (TÜFAM) ve/veya 
Actelion Ürün Güvenliliği Departmanına doğrudan e-posta 
(drugsafetytr@actelion.com) veya telefon aracılığı ile (0212  362 
10 00) bildiriniz.  
  

 
 
 
 
 

http://www.titck.gov.tr/


 
Gebelik 
Opsumit®  fetusun gelişimine zarar 
verebilir. Bu nedenle gebe olmanız halinde 
Opsumit®  kullanmamalısınız ve Opsumit®  
kullanırken gebe kalmamalısınız. Ayrıca, 
pulmoner arteriyel hipertansiyonunuz 
varsa, gebelik hastalığınız semptomlarını 
ciddi şekilde kötüleştirebilir. 
 
Gebelikten korunma 
Opsumit®  kullanırken gebelikten 
korunmak için güvenilir bir yöntem 
kullanmanız gerekmekedir. Oluşabilecek 
herhangi bir sorunu doktorunuzla 
konuşmanız gerektiğinde emin olunuz.  

Gebe olmadığınızı düşünseniz bile 
Opsumit®  tedavisine başlamadan önce ve 
tedavi sırasında her ay gebelik testi 
yaptırmalısınız. 
 
Bu sınıfta yer alan diğer ilaçlar gibi, Opsumit®  
anemiyi (kırmızı kan hücrelerinin sayısının 
azlığı) indükleyebilir ve karaciğer üzerinde 
etkileri olabilir. Opsumit®  ile tedaviye 
başlamadan önce ve tedavi sırasında 
doktorunuz aşağıdakileri kontrol etmek 
amacıyla kan testleri yapılmasını isteyecektir:  

 Aneminiz olup olmadığı (kırmızı kan 
hücrelerinin sayısının azlığı) 

 Karaciğerinizin düzgün çalışıp 
çalışmadığı 

Karaciğerinizin düzgün çalışmadığına dair 
belirtiler arasında: 

 bulantı (kusma isteği) 

 kusma 

 ateş (yüksek ateş) 

 karında ağrı (abdomen) 

 sarılık (cildinizin veya gözlerinizin 
beyazının sararması) 

 koyu-renkli idrar 

 cildinizde kaşıntı 

 letarji veya yorgunluk (olağandışı 
yorgunluk veya bitkinlik) 

 gribe benzer sendrom (ateşle birlikte 
eklem ve kas ağrıları) 

Bu belirtilerden herhangi birini yaşamanız 
durumunda, hemen doktorunuza bilgi 
verin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


