KULLANMA TALiMATI
CiNETiX 900 mg efervesan tablet

Alzdan ahnrr.
Etkin madde: Her bir efervesan tablet 900 mg asetilsistein igerir.

Yardtmu maddeler: Monosodyum sihat, sodyum hidrojen karbonat, povidon, aspartam
@951), sodyum kloriir ve limon aromasr.

Bu ilacr kullanmaya baqlamadan iince bu KULLANMA TALiMATIM dikkatlice
okuyunuz, giinkii sizin igin dnemli bilgiler igermektedir.

.
.
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Bu kullanma talimatmt saklaymtz. Daha sonra telnar okumaya ihtiyaE duyabilirsiniz

E{er ilme sorularmtz olursa, liltfen doktorunuza veya eczactntza danrytruz.
Bu ilag kisisel olarak sizin iQin regete edilmistir, bagkalanna vermeyiniz.

Bu ilacm kullantmt srasmda, doktora veya hastaneye gitti{inizde doktorunuza bu ilact

ku I I and t lmt

.

a

s dyl

ey i niz.

Bu talimatta yanlanlara ayncn uyunuz. ilag hakkmda size dnerilen dozun dtsmda yiiksek

veya

digiik

doz kullanmaymtz.

Bu Kullanma Talimatrnda:

L CiNEfiX nedir

ve ne

igin kullan

r?

2. CINETIX'i kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler
3. CINETiX nas kultan tr?
4. OIau yan etkiler nelerdir?
5, CiNETiX'in saklanmast

Baqhklarr yer almaktadrr.

I

CiNETiX nedir ve ne igin kullanrhr?
ciNETix, beyaz, yuvarlak, diiz yiizeyli efervesan tabletler qeklindedir. ciNETix, 20(1x20)
efervesan tablet, silika jelli kapak ile kapahlmrq plastik tiip ambalaj igerisinde piyasaya
1,

sunulmaktadrr.

CiNETIX suda tamamen eritildikten sonra igilerek kullamlan bir ilagtrr.
Asetilsistein, bir amino asit olan sistein ti.irevi bir ajandrr. Balgam siiktiirticii etkiye
sahiptir.

ciNETx yofun krvamrr bargamrn

atrlmasr, azaltrlmasr, yofunlu[unun diizenlenmesi

ekspektorasyonun (Balgamrn atrlabilmesi) kolaylagtr'rmasr gereken durumlarda,
bronkopulmoner (Bronq ve akci!er) hastarrklarda, bronqiyar sekresyon (Sorunum yolu
salgrsr)
bozukluklanmn tedavisinde kullamlan mukolitik (Balgamr, mukusu pargalayan) bir ilaqtrr.
Ay.ca yiiksek doz parasetamol arrmrna balh olarak ortaya grkan karaciler yetmezlilinin
dnlenmesinde kullamlrr.

cNETix so[uk algrnhlr

ve solunum yollanmn iltihaplanmasr (Brongit) durumunda balgam
oluqmasmt azaltrr. Oluqan balgamlan sulandrrarak, dksiirtikle atrlmasrnr kolavlastrnr.

CiNETiX'i kullanrnadan tince dikkat edilmesi gerekenler
CiNETiX'i aqafrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
2.

E!er;
Asetilsistein'e veya CiNETiX'in igerifindeki yardrmcr maddelerden herhangi birisine
karqr
alediniz var ise (Agrn duyarh iseniz) bu ilicr kullanmayrnrz.

CiNETix,i a;a[rdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ
E!er;

' Astlm ve bronkospazm (Bronglarrn daralmasr)

hikayeniz var ise, cNETix'i

kullanmadan dnce mutlaka doktorunuza bagvurunuz,

.
'

Karaciler veya bdbrek hastahlrmz var ise,

Mide veya barsalrruzda yara (ilser) ve yemek borusunda toplardamar geniglemesi gibi
rahatszhklarrruz var ise,

.
.

Siroz hastasr iseniz,
Sara (Epilepsi) hastasr iseniz,

CiNETiX'i kullanmadan

6nce doktorunuza damgrruz.

2

CiNETiX'i kullamrken cildinizde ve gdz gevresinde herhangi bir degigiklik (6m. krzankhk,
kaqrnh,

igi srvr dolu kabarcrklar, kan oturmasr) fark

ederseniz hemen doktorunuza

bagvurunuz.

Bu uyanlar,

gegmigteki herhangi

bir

ddnemde dahi olsa sizin

igin gegerliyse li.itfen

doktorunuza danrqrmz.

CiNETiX'in yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr

CiNETiX'in yiyecek ve igecekler

ile

beraber kullanrlmasrnda bilinen

bir

sakrnca

bulunmamaktadrr.

Bol srvr ahmr CiNETiX'in balgam sdktiiriicii (Mukolitik) etkisini destekler.

Hamilelik

ilau kullanmadan

dnce doktorunuzq veya eczaaruza danrymtz.

CiNETX'in anneye veya bebele herhangi bir zararh etkisinin olup olmadrpr tam olarak
bilinmemektedir. Gebeyseniz veya gebe kalmayr planhyorsamz, CiNETiX'i kullanmadan
dnce doklorunuza bagvurunuz.

Tedaviniz srasmda hamile oldulunuzu

fark ederseniz hemen dohorunuza leya eczactwza

danrymtz.

Emzirmc
ilact kullanmadan tince doktorunuza veya eczactnza daruSmtz.

Asetilsistein'in anne siittine gegip gegmedili tam olarak bilinmemektedir. Emzirme
dtineminde zorunlu olmadrkga CINETIX kullanrlmamaldrr. Emzirmeye devam edip
etmemeniz gerektili konusunda doktorunuza darugrruz.

Arag ve makine kullanrml
Asetilsistein'in arag ve makine kullanrmr iizerine herhangi bir olumsuz etkisi bildirilmemigtir.

CINETiX'in igerilinde bulunan bazr yardrmcr maddeler haklonda iinemli bilgiler
Sodyum uyansr:

CiNETiX'in her bir efervesan tableti, 13,99 mmol (321,93 mg) sodlum ihtiva eder. Bu
durum, kontrollii sodyum diyetinde olan hastalar igin gdz iiniinde bulundurulmahdrr.

Aspartam uyansr:

CiNETiX'in her bir efervesan tableti, aspartam (E951) ihtiva eder. Aspartam, fenilalanin igin
bir kaynak igermektedir. Fenilketoniirisi olan insanlar igin zararh olabilir.

Diler ilaglar ile birliktc kullanrmr
Bazr ilaglar ile birlikte kullamldrgrnda CNETiX'in ya da kullamlan diler ilaqlann etkisi
de!i9ebi1ir.

Agalrdaki ilaglardan herhangi birini kullanryorsanrz, CINETiX kullanmadan tince mutlaka
doktorunuza dant gtntz.

.

Okstirtik kesici ilaglar (CNETiX'in bu ilaglar ile birlikte kullanrlmasr halinde, 6ksiiriik
refleksinin azaltrlmasrna bapfi olarak solunum yollarrndaki salgrlamada belirgin artrq olabilir.)

.

Antibiyotikler (CiNETiX geqitli antibiyotikler (Tetrasiklinler,

sefalosporinler,

aminoglikozitler, penisilinler, makrolidler ve amfoterisin B) ile aym zamanda kullamlmamah,
gerekli oldulu durumlarda kullammlan arastnda en az 2 saat ata olmahdtr')

.
.

Nitrogliserin (Kalp hastahklaflnrn tedavisinde damar geniqletici olarak kullantltr)
Karbamazepin (Sara hastahprrun tedavisinde

E{er reqeteli ya da regetesiz herhangi bir iluct
kullan&ru2

ise lr.itfen

kullamlr)

Su

anda kullantyorsantz veya son zamanlarda

doktor nuza reya eczaantza bunlar hakhnda bilgi veriniz.

s. CiNETix nasrl kullanrhr?
Uygun kullanrm ve dozluygulama slkhfl igin talimatlar:

Doktor tarafindan bagka qekilde dnerilmedili durumlarda CiNETIX igin ilngtiriilen doz
agaprdaki qekildedir:
14 yaq iizerindeki ergenlerde ve yetiSkinlerde;

Solunum yollanm ilgilendiren hastahklarda artmrq sekresyonu azaltmak
kolaylaStrrmak amacryla giinde 1 defa

I

ve

atrltmr

efervesan tablet uygulamr.

Parasetamoi zehirlenmesinde; yiikleme dozu 140 mg/kg' idame dozu ise 4 saatte bir 70 mg/kg

(Toplam 17 doz) olarak dnerilir.

. ciNETiX kullamrken her

zalfrtar. doktorunuzun talimatlarrna uyunuz. Emin

olmadrprmzda doktorunuza veya eczaclnua sonlnuz'

. CNETIX

doktor tarafindan aksi dnerilmedikge 4-5 giinden daha uzun siire

kullamlmamaLdrr.

.

Tedaviye verecepiniz cevaba giire, doktorunuz daha yiiksek

ya da daha diigiik doz

dnerebilir. Onerilen dozu agmayrmz'

r
.

Doktorunuzla konugmadan dozu deligtirmeyin veya tedaviye son vermeyin'

Antibiyotik tedavisi g6ren hastalarrn CiNETiX'i antibiyotili aldrktan 2 saat 6nce veya

sonra almalan gerekmektedir.

Uygulama yolu ve metodu:

CINETiX yalruzca

aprz y ol:uyla

kullanrltr.

CNETiX yemeklerden sorua bir bardak suda eritilerek igilir. Suda eritilerek kullanrma
hazrrlanan ilag bekletilmeden igilmelidir. Efervesan tabletler gi[nenmemeli ve
yutulmamahdrr.

De[iqik yag gruplarr:
Qocuklarda kullanrmr:
14 yag altrndaki gocuklard4 asetilsistein igerikli iirtinlerden bu yag grubuna uygun formunun
kullanrlmasr iinerilir.

Yaqhlarda kullanrmr:
Bu yag grubuna <izel bir kullanlmr yoktur, erigkinler igin 6nerilen dozlarda kullanrlmahdrr.
Giinde 1 defa

I

efervesan tablet kullamlr.

Ozcl kullanrm durumlan:
Parasetamol zehirlenmesinde yiiksek dozlarda hekim kontroliinde kullamlabilir.

Biibrek / Karaciler yetmezlili:

.

CINETIX daha fazla nitrojenli maddenin saflanmasmdan kagrnmak amacryla karaci[er

ve bdbrek yetmezlili olan hastalarda uygulanmamaltdtr.

.

Bdbrek veya karaciper rahatsrzhlrnrz varsa CiNETiX'i kullanmadan <ince doktorunuza

damgrruz.

.

ilacrn etkili oldufundan emin olabilmek igin diizenli doktor kontrollerinde, doktorun

geliqimi takip etmesi tinemlidir.

.

Doktorunuz ayrr bir tavsiyede bulunmadrkga, bu talimatlan takip ediniz.

EEef ciNETiX'in etkisinin qok gilglii veya zaytf oldupuna dair

bir

izleniminiz var

ise,

dolctorunuz veya eczactnz ile konugunuz.

Kullanmanrz gerekenden daha fazla

CNAfiX'den kullanmantz

CiNnfiX

mUandrysanrz:

gerekenden fazlasmt kullanmrysantz

bir dohor veya eczau ile

konuSunuz.

ciNntix'i

tullanmayr unutursanrz

unutursanE hatrrladrlrmzda hemen ahntz.
Hatrrladrlrnrzda bir sonraki dozun alma zamanr yakrn ise bu dozu atlayrp bir sonraki dozu

Endiqelenmeyiniz.

ciNETix'i almayr

zamamnda ahntz ve normal kullamma devam ediniz.

Unutulan dozlart dengelemek igin Eift doz almaytntz-

CiNETiX ilc tedavi sonlandrnldrgrndaki olugabilecek etkiler
Doktorunuz CINETIX ile tedavinizin ne kadar siirecegini size bildirecektir. Tedaviyi erken
kesmeyiniz, giinkii CNETIX tedavisini durdurmak hastahlrmzrn daha kdtiiye gitmesine
neden olabilir.

Doktorunuza danrqmadan ilacrmzt kesmeyiniz.
4. 0lasr yan etkiler nelcrdir?

Tiim ilaglar gibi, CiNETiX'in igerifinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler
olabilir.

A;alrdakilerden

biri

olursa, CiNETiX'i kullanmayr durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil biiliimiine bagvurunuz:
. Alerjik reaksiyonlar (Kagrntr, kurdeqen, cilt krzankhklan, soluk alma giigliilii, kalp atrgrnda
luzlanma ve kan basrncrmn diigmesi (Tansiyon diiqmesi)).

.

$oka kadar gidebilen aqrn duyarhhk yamtlan (Anafilaktik reaksiyonlar-diikiintii, kagrntr,

terleme, bag ddnmesi, dil, dudak ve soluk borusunda gigme, hava yolunun trkanmasr, bulantr,

kusma gibi belirtiler gdriilebilir). Aynca gok seyrek olarak agrn duyarhhk reaksiyonlan
kapsammda asetilsistein kullammrna ba[h kanama oluqumu bildirilmigtir.

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir.

Eler bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CiNETiX'e karqr ciddi ale4iniz var demektir. Acil
trbbi miidahaleye veya hastaneye yattnlmantza gerek olabilir.
Bu gok ciddi yan etkiler gok seyrek gdrtiliir.

Agalrdaki kategori kullamlarak istenmeyen etki srkhlr belirtilmektedir.

Seyrek

: 1000 hastamn birinden az gdriilebilir.

Seyrek:

.
.
.
.
.

Bronglann daralmasr Q.Iefes darhfr, nefes almada giigliik yaganabilir.)

Alrz iginde iltihap
Mide bulanttsr
Kusma
Mide yanmasr

.

lsnal

.

Ateq

Bunlar CiNETIX'in hafif yan etkileridir.

E{er bu kullanma talimatmda bahsi gegmeyen herhangi bir yan elki ile kars asrsantz
dolrtorunuzu veya eczaanzt bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanmasgelmesi
Kullanma Talimatrnda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana
yan
durumunda hekiminiz, eczacrnrz veya hemSireniz ile konugunuz. Ayrrca kargrlagttltntz
ya da
etkileri www.titck.qov.tr sitesinde yer alan "ilag Yan Etki Bildirimi" ikonuna trklayarak
Merkezi
0g00 314 00 08 numara| yan etki bildirim hattrm arayarak Tiirkiye Farmakovijilans

(TUFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldupunuz ilacn

giivenlili[i hakkrnda
5.

CiNETix'in

daha fazla

bilgi edinilmesine katkr saglamrq olacaksrntz.

saklanmasr

CiNEfiX'i Eocuklann gdremeyecefi, erisemeyece{i yerlerde ve ambalajmda saHaymrz.
25oC'nin altrndaki oda srcakh$nda ve kuru yerde saklaynz'
Her kullammdan soffa ti.ipiin kapalrm kapatmayr unutmaymlz. Tiipiin kapaptm kesinlikle
agrk btrakmaymtz.

Son kullanma

tarihi ite uyumlu olarak kullanrnlz'

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CiNETLX'i kullanmaytruz

Eler tiriinde ve/veya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz CiNETiX'i kullanmayrmz.

Ruhsat

Sahibi:

Vitalis ilaq San. Tic. A.$.
Yrldrz Teknik Universitesi Davutpaqa Kampiisii

Teknoloji Geliqtirme Bdlgesi
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Telefon: 0 850 201 23 23

Faks:0 212 48224 78
e-mail : info@vitalisilac'com.tr
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