
KULLA}IMA TALiMATI

ni.q.zolvriD@ 250 mg tablet

A[zdan ahnrr.

c Etkin madde: Asetazolamid 250 mg
c Yardtmct maddelerzLaktoz, mrsr niqastasr, PVP K-30, tartrazin, magnezyum stearat

Bu ilacr kullanmaya baqlamadan iince bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlice
okuyunuz, giinkti sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.

o Bu kullanma talimatmt saklaymtz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaq duyabilirsiniz.
. EEer ilave sorulartntz olursa, liitfen doktorunuza veya eczactnza daru;mtz.
t Bu ilag ki;isel olarak sizin igin reqete edilmi;tir, ba;kalanna vermeyiniz.
o Bu ilacm kullarumt srastnda, doktora veya hastaneye gitti$inizde doktorunuza bu

ilaa kullandt{mtn soyleyiniz.
o Bu talimatta yazilanlara aynen uyunuz. Ilag hakhnda size rinerilen dozun drymda

yiiksek veya dii;iik doz kullanmaymz.

-

1. DIAZOMID nedir ve ne igin kullantfu?
2. oi,lZOUiO'i kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

3. oi,lzO*tio nasil kullanrltr?
4. Olax yan gtkiler nelerdir?
5. DIAZOMID'in saklunmast

Bashklan yer almaktadrr.

1. DIAZOMiD nedir ve ne igin kullanrhr?
piaZOVtiD, asetazolamid etkin maddesini igerir. 1 tablet iginde 250 mg etkin madde

bulunur. 10 tablet igeren blister ambalajlarda kullanrma sunulmustur.

Doktorunuz size DiAZOMiD'i aga[rdaki nedenlerden biri veya birkagr dolayrsryla

regetelemi; olabilir:
o Agrk agl veya sekonder glokomun (goz igi basmcm artmast ile ilfkili hastahk) tedavisi

o Akut konjestif glokomun (goz igi basmctnda artrga sebep olan hastahk) ameliyat oncesi

tedavisi
o Konjestif kalp yetmezlili (kalp yetersizli[ine ba[h olarak solunum yetmezli[i, tidem,

karaci[erde btiytime ile belirgin hastahk) tedavisi ve ilaglarla olu;an ikincil odemin

tedavisinde di[er ilaglarla birlikte,
o Epilepsi (sara) tedavisinde diler ilaglarla birlikte yardtmct olarak
o Akut ytikseklik hastahlrnda belirtilerin dnlenmesi ve iyileqtirilmesinde

2. DiAZOMiD'i kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler
ui.q.zOluiD' i a ga[rdaki durumlarda KULLAI\MAYINIZ
. ilacm igerdili etkin madde olan asetazolamide veya yardtmct maddelerden birine karqr

aleqinizvarsa (Asetazolamid, bir stilfonamid ttirevidir. Qapraz duyarhhk tepkisi gtirtilebilir)
. Kantnrzdaki sodyum velveya potasyum seviyesinin dtiqttigti durumlarda



. Btibrek ve karaci[erinizde belirgin bir hastahk veya iglev bozukluSu varsa

. B<ibrek tistii bezinizin iqlevlerinde bir yetmezlik varsa

. Vticudunuzda asit-baz dengesinin bozulmasma yol agan kanda klor seviyesinin
ytikselmesiyle seyreden ciddi bir rahatsrzhpnrz varsa (hiperkloremik asidoz)
. Siroz adr verilen ciddi bir karaci[er hastahlmz varsa
. Gdziintizde stiregelen ve non-konjestif kapah agrh glokom (gttz igi basrncr artrqr ile ilgili
bir hastahk) adr verilen bir rahatstzltk mevcutsa (uzun si.ireli asetazolamid kullammy goz igi
basmcmr dtistirerek, glokomdaki krittilegmeyi maskeleyebilir.)

uiaZOmiD' i a;a[rdaki durumlarda DiKKATLi xUf,f,.{NINIZ
. Seker hastahfrnrz varsa (Kan ,sekerinde diigiig veya yiikselmelere yol agabilir)
. Ileri yaqtaysanrz ve bobrek fonksiyonlanntzda bozukluk varsa (Asidoz adr verilen ciddi
bir metabolik bozukluk geligebilir).
. Uzun stireli tedavi uyguluyorsanrz (Doktorunuz periyodik olarak kan elektrolitlerini
dlgmeyi ve kan sayrmr kontrolii yapmak isteyebilir ve herhangi bir olalandrqr deri d<iktintiisti
gortirseniz; derhal bildirmeniz konusunda sizi uyarabilir).
. Ilacm dozu arttmldrysa (sersemlik hissi ve stibjektif duyu bozuklufu g<irtilme srkh[r

\, artabilir).
. AkciEerlerinizde hava keselerini trkayan bir hastahk (rirn. anfizem) veya akcilerlerdeki
hava keselerinin havalanmasrm azaltan bir bozukluk varsa (Asidoz durumu alrrlagabilir.)
. Hruh bir da! ttrmantgt yaparken yiiksek irtifa hastahfir ortaya grkabilir. Derhal trrmanrsr
sonlandmruz.
. E$ zamanh olarak ytiksek dozda aspirin kullanryorsanrz (istahszhk, gok hrzh soluma,
uyugukluk ve sersemlik hali, metabolik asidoz, koma ve <iliim vakalan bildirilmigtir.)

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir d<inemde dahi olsa sizin igin gegerliyse ltitfen
doktorunuza darugrmz.

Oi,LZOVtiD'in yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr
ilacmzr yeterli miktarda srvr ile (l bardak su ile) doktorunuzun onerdili miktarda yutunuz.
Mide barsak hastahklanndan korunmak igin yiyecekler ile birlikte ahnabilir.

Hamilelik

v ilaa kullanmadan cince doktorunuza ve)la eczacmtza darusmtz.

OiAZOfrliD, doktorumy tarafrndan hamileliliniz srrasmda ancak olasr yarann, risklerden
daha baskrn oldulu durumlarda regete edilecektir.

Tedaviniz srasmda hamile oldu{unuzufark ederseniz, hemen doktorunuza ve)la eczaaruza
daru;mtz.

Emzirme
ilau kullanmadan cince doktorunuza veya eczacmtza dant;mtz.

Asetazolamid anne stittine geger. Emzirme srasmda OieZOVtiD ile tedavi edilmeniz
gerekiyorsa, bebeli anne stittine gegen ilagtan korumak igin, stit vermeyi brakmaruz gerekir.

Arag ve makine kullanrmr
Arag ve makine kullanrrken ve dikkat isteyen iqlerde gahsrrken dikkatli olunmahdr.
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niLZOfVfiD'in igerifinde bulunanbaztyardrmcr maddeler haklonda iinemli bilgiler
Bu trbbi tiri,in laktoz ihtiva eder. Daha <inceden doktorunuz tarafindan bazr sekerlere karsr
intoleransmrz (duyarhh$nrz) oldu[u s<iylenmigse bu trbbi tiriinii almadan <ince doktorunuzla
temasa geginiz.
Bu trbbi iirtin tartrazin ihtiva eder, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr
- Aspirin (asetilsalisilik asit): Ciddi gekilde kanda asit miktanmn asrn birikmesine neden
olabilir ve merkezi sinir sistemi tisttinde zehirlilik riski ortaya grkabilir.
- Fenitoin (sara ilacr): Kanda fenitoin seviyelerini ytikseltir ve siiregelen fenitoin tedavisi
uygulanan hastalarda, ilaca balh kemik dokusunda bozukluk olu,smasr (osteomalazi) riskini
artrr.
- Primidon (sara ilacr): Kandaki seviyelerini dti,siirerek, sara nribetlerini giderici etkisini
azaltabilir.
- Aynr etki mekanizmasma sahip di[er karbonik anhidraz inhibitorleri ile birlikte kullanrmr
onerilmez.
- Folik asite. karqrt etki g6steren diler ilaglann etkilerini artrrabilir.
- DIAZOMID, kan gekeri seviyesinde dtigmeye veya ytikselmeye neden olabilece[inden
qeker hastahlr ilaglan kullanan hastalarda dikkatli kullamlmahdrr.
- Amfetamin (dikkat eksiklili bozuklu[u, hiperaktivite bozuklulunun tedavisinde ve kilo
kontroltinde iqtah azaltrcr olarak kullanrlrr) ve kinidinin (kalpte ritim bozuklulu tedavisinde
kullanrlrr) idrarla atrhmmr azaltabilece[inden etkileri artabilir.
- Metenaminin (idrar yollan antiseptifi) idrar ile ilgili antiseptik etkisini <inleyebilir.

- Lityum (psikiyatrik hastahklarda kullanrlrr): Atrhmrnt arttrr, kandaki lityum seviyesi
azalabllir.
- Sodyum bikarbonat: B<ibrek taqr olugumu riskini arttmr.
- Organ nakillerinde ba[rqrkhk sistemini baskrlamak igin kullanrlan siklosporin: Kanda
siklosporin seviyesi ytikselebilir.

E{er regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilaa ;u anda kullanryorsaruz veya son zamanlarda
kullandmtz ise liltfen doktorunuza veya eczacmtza bunlar hakkmda bilgi veriniz.

3. DLAZOMiD nasrl kullamhr?
Uygun kullanrm ve dozluygulama srkh[r igin talimatlar:
Glokomda (Goz igi basmcrnm artmasr):
Yetigkinlerde agrk agr glokomda ek tedavi olarak giinde l-4 defa 250 mg'hk I tablet verilir.
Sekonder glokomlu ve akut kapah agr glokomlu erigkinlere ameliyattan 6nce her 4 saatte bir I
tablet verilir. Bazr akut glokom vakalannda 500 mg'hk ba;langrg dozunu takiben her 4 saatte

bir 125-250 mg verilir. 1000 mg/gtin'ti aqan dozlann fazladan bir etki sallamadrlr
grirtilmiigttir.

Epilepside (Sara):
Yetigkinlerde geqitli epilepsi formlanrun tedavisinde gtinltik 250 ila 1000 mg'hk dozlarda
kullanrlrr.
Yetigkinlerde diler antikonviilzanlarla (havale <inleyici ilaglar) birlikte verildifinde baglangrg
dozu giinde 250 mg'hk I tablettir. Bazr hastalar daha diigtik dozlara cevap verdikleri halde, en

uygun gtinltik doz375 mg -1000 mg arasmdadr.

Konjestif kalp yetmezll$i (Kalp yetersizli[ine balh olarak solunum yetmezlifi, odem,

karacilerde btiyiime ile belirgin hastahk) ya da ilaglara baflr olarak olusan sekonder <idemde:
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Olalan ditirez (idrar miktannrn artrgr) dozl250-375 mg'drr (1-1,5 tablet). Ya gtinde bir kez
ya da gtin aqrn verilir; etkinin srirekli olmasr igin arahkh tedavi dnerilir.
Konjestif kalp yetmezlilinde krsa stireli kullanrlmah, asidoz (kanda asm miktarda asit
birikimi) ve elektrolit seviyeleri gok iyi takip edilmelidir.

Akut ytikseklik hastah[rnda:
G{inliik doz 500-1000 mg'drr (2- 4 tablet).
Kurtarma ya da askeri operasyonlarda oldu[u gibi stiratli bir trmanrg s<iz konusuysa gtinde 1

g kullanrlmasr <inerilir. Tedaviye tercihan 24-48 saat <ince baglanmah, trrmanrg srasmda ve
zirveye ulaqtrktan sonra en az 48 saat devam edilmelidir.
Eler hrzh bir trrmanrq gergeklegtiriliyorsa veDlAZOtrlin kullanrhyorsa, ytiksek irtifa akci[er
odemi ya da ytiksek irtifa beyin odemi gibi ytiksek irtifa hastahlrnrn a[rr formlanmn ortaya
grkmasr halinde, bu ilacrn kullammr hemen agalrya inilmesi gereklili[ini ortadan kaldrrmaz.

Uygulama yolu ve metodu:
DIAZOMID a$rzdan almrr.

\, De[igik yag gruplart:
Qocuklarda kullantmt:
Epilepside (sara):
Ek tedavi olarak gocuklara gtinde kg baqrna 8-30 mg, btiltinmiig dozlar halinde (l-4 defada)

verilir. Qocuklarda toplam giinltik doz750 mg't agmamahdrr.

Yaghlarda kullantmt:
Baglangrg dozu olarak giinde 2 kez 250 mg uygulanrr, en diiqtik etkili doz kullanrlmahdrr.
Doktorunuz bobrek, karaciler ve kalp fonksiyonlanttzt ve diler var olan hastaltklanruzt da

de[erlendirerek sizin igin uygun tedaviyi uygulayacaktrr.

6zel kutlanrm durumlarr:
Biibrek yetmezli[i:
Doktorunuz bobrek hastah[rmzrn ciddiyetine gtire sizin igin uygun dozu ayarlayacaktrr.

Karacifer yetmezli[i:

\, Karaci[er hastahlrmzrn ciddiyetine grire doktorunuz sizin igin uygun tedaviyi ayarlayacaktrr.

nger Oi,lZOUiO'in etkisinin gok guAlil veya zaytf olduluna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacmtz ile konu;unuz.

Kullanmanrz gerekenden daha ftazla DAZOMiD kullandrysanrz
Oi,l,ZOUiO'den kullanmanz gerekenden fazlasmt kullanmrysaruz bir doktor veya eczau ile
konu;unuz.

ui^q.zoNliD'i kullanmayr unutursanz
Unutulan dozlart dengelemek igin qift doz almaymtz.

ni,{ZOlvliD ile tedavi sonlandrrrldrlrndaki olu;abilecek etkiler
OieZOUiD tedavisini doktorunuzun onayl olmadan brakrrsaruz, tedaviye ba;lanmasmt
gerektiren gikayetleriniz yeniden ortaya grkabilir veya hastahpnrz olumsuz etkilenebilir.
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4. Olasr yan etkiler nelerdir?
Ttim ilaglar gibi OieZOVtiD'in igeri$inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan
etkiler olabilir.
Aga[rdakilerden biri olursa, niAZOVtiO'i kullanmayr durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildirinrzveya size en yalan hastanenin acil biiliimiine bagvurunuz:

: ffii:lr*,1i'11'fi ll"'#il,r".la seyreden ciddi bir hastarrk (toksik 
"pia..o,ur 

nekroliz)
. Stevens-Johnson sendromu (Ciltte ve goz gewesinde kan oturmasr, gi,slik ve krzankhkla
seyreden iltihap)
o KorltiEe neden olabilece[i igin acil tedavi gerektiren grirme keskinlilinde azalma ile
birlikte g<iz alrrsr gibi semptomlar

E[er bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DIAZOMiD'e kar;r ciddi ale4iniz var demektir.
Acil tlbbi miidahaleye veya hastaneye yatmlmaruza gerek olabilir.

Di[er olasr yan etkiler agalrdaki srkhk derecelerine giire listelenmi;tir:

\' Yaygrn: l0 hastanrn birinden az,fakat 100 hastanrn birinden fazla gortilebilir.
Yaygrn olmayan: 100 hastanrn birinden az,fakat 1000 hastamn birinden fazla gorulebilir.
Seyrek: 1000 hastanrn birinden az, fakat 10000 hastarun birinden fazla gtirtilebilir.

Qok seyrek: 10.000 hastarun birinden az gtirtilebilir.
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Qok yaygm:
o Metabolik asidoz (kan ve vticut srvrlannda asit dtizeyinin yiikselmesi)
o Elektrolitdengesizlili

' Uyuqukluk
o Sindirim sistemi bozukluSu
. A$rrr miktarda idrar yapma
o Yorgunluk

Yaygtn:
. Akyuvar sayrsrnda azalma\' . i$tah kaybr
o Kan potasyum diizeyinde diiqme
o Kan gekeri diizeyinde y0kselme
o Sersemlik
o Tat alma bozuklu[u
o Ba$aEnst
. Depresyon
. Mide bulantrsr
. ishal
o Qocuklarda btiytime gerili$

Yaygrn olmayan:
o Kan sodyum dtizeyinde dtiqme
o Huzursuzluk
o Zihin kan;rkh[r
. i$itme bozukluklan
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. Kusma
o B<ibrek tasr olusumu

Bilinmiyor:
o Kemik ili[inin kan hticreleri yaplcr iglevinin baskr altrna ahnmasr,
o Kanszhk, beyaz kan hticrelerinin ve kan pulcuklarrmn sayrsmda azalma gibi kan
hastahklan
. Ateg, ilne bagr seklinde krmzr morarmalar, biling bulanrkh[r, baq afrrsr ve
trombositlerin sayrsrnda azalma ile grirtilen hastahk
o Kan qekeri dtizeyinde diigme
o Kemiklerde yumugama
o Ellerde, ayakta, el ve ayak parmaklannda, aprz, dil, dudak ve aniiste duyu azalmast,
kanncalanma
o Yumugak/gevgek felg
o Aktivite veya motor iglevlerin azalmast
o Hareket kontroltinde zorlu[a ba4r yiiriime bozuklu['u

\, t Havale
o Kulak gmlamast
. Al basmasr
. Kanamaya baflr katran renkli drgkr
o Safra kanallanndan atrhm bozuklu!'una baflr sanhk, karaci[er yetmezlili gibi karaciler
hastahklan
o Kurdegen, tqt[a kargr duyarhhk
o Alerjik deri reaksiyonlan
. idrarda kristallerin bulunmasr, idrarda geker tespit edilmesi, idrarda kan tespit edilmesi,

btibrek yetmezli[i
o Kuwetsizlik/giigten di,isme, ateg, susuzluk
o Gegici olarak uza$r grirememe

Eger bu kullanma talimatmda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile kar;ila;rsaruz
doktorunuzu veya eczactnut bilgilendiriniz.

\, 5. DiAZOMiD'in saklanmasr
Oi,lZOUiO'i qocuklartn gdremeyece$i, eri;emeyeceli yerlerde ve ambalajmda saklaymtz.

25oC'nin altrndaki oda srcakhlrnda ve orijinal ambalajrnda saklaymz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullantnz

Amb a I aj d aki s o n ku I I anma t ar ih i nden s o nr a O i,lZ O U i O' i ku I I anm ay m tz.

Ruhsat sahibi:
Sanofi aventis ilaglarr Ltd. $ti.
Biiytikdere Cad. No:193 Levent
34394 $iqli-istanbul
Tel:0212 339 l0 00
Faks: 0212 339 10 89
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Uretim yeri:
Zentiva Saglrk Ur0nleri San. ve Tic. A.9.
KrigUkkarr gtrran 39780, LUleburgaz-Krrklareli

Bu kullanma talimafi ... ......tarihinde onaylanmt;trr.
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