PIASCLEDINE 300 mg kapsül

KULLANIM KILAVUZU
PIASCLEDINE 300 mg kapsül
BİRİM FORMÜLÜ
Her kapsülde:
Sabunlaşmamış avokado ve soya ekstresi……300 mg.
Bir kısım sabunlaşmamış avokado yağı, 2 kısım sabunlaşmamış soya yağı içermektedir.
Diğer maddeler: butil hidroksitoluen 0.03 mg, kolloidal anhidrus silika (Aerosil 200) 7 mg.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ
Piascledine, bağ dokusu üzerine trofik etkileri olan bitkisel kaynaklı bir üründür.
Proteoglikanların ve kollajen sentezini uyararak normal kıkırdak yapısını düzeltir. Ayrıca
Kollajenaz tip II ve PGE2’yi de inhibe eder.
ÖNERİLEN KULLANIM YERİ
Bazı osteoartrit ağrılarında destekleyici tedavi olarak önerilmektedir.
KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR
Ürünün içeriğindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen bireylerde
kullanılmamalıdır.
Doğal kauçuk latekse alerjisi olan hastalar, sistemik bir alerjik reaksiyon gelişme riskinden
dolayı avokado yememeli, avokado ile temastan kaçınmalıdır.
UYARILAR / ÖNLEMLER
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.
Hamilelik ve laktasyon dönemlerinde henüz araştırılmadığından, bu durumlarda
kullanılmamalıdır.
Hayvanlardan elde edilen veriler: İlgili bir teratojenik etki bulunmamaktadır.
Klinik veriler: Şimdiye kadar, hamilelik sırasında Piascledine ile olası bir fetotoksik etkiyi
veya malformasyon indüksiyonunu değerlendirebilecek yeterli bilgi bulunmamaktadır.
Dolayısıyla, Hamilelik süresince Piascledine ile tedavi önerilmemektedir.
Beklenmeyen bir etki olduğunda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Nadiren yağ benzeri koku ile öğürme ortaya çıkabilir. Yemekle beraber alındığında bu
etkiden kaçınılabilir.
Nadir olarak aşırı duyarlılık reaksiyonları.
Çok nadir vakalarda transaminaz, alkalin fosfataz, bilirubin ve gama-glutamil
transpeptidaz yükselmesini içeren karaciğer bozukluğu.
Gastrointestinal bozukluklar: Diyare ve epigastrik ağrı (sıklığı bilinmemektedir), bulantı,
kusma, febril kolit.
Ateşle birlikte migren baş ağrısı
Sersemlik
Ürtiker, kaşıntı
Grip benzeri belirtiler
Egzama, kontakt dermatit
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İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi
(TÜFAM)’ne bildiriniz.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
İlaç etkileşimleri: Antikoagülanlar, Monoamin oksidaz inhibitörleri
GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Günde bir kapsül, yemeklerle birlikte alınmalıdır. Kapsüller, oral olarak, çiğnenmeden bir
bütün olarak bir miktar sıvı ile birlikte alınmalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
15 kapsüllük blister ambalajlarda.
İZİN SAHİBİ:
Liba Laboratuarları A.Ş.
Otağtepe Cad. No:5
34810 Kavacık- Anadoluhisarı / İstanbul
İZİN NO:
22.07.2004 – 2003/29
ÜRETİM YERİ:
LABORATOIRES EXPANSCIENCE
Rue des quatre Filles
28230 Epernon, Fransa
25C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
BU ÜRÜNÜN TIBBİ YARARI GELENEKSEL KULLANIMA VE LİTERATÜRE
DAYANMAKTADIR.
TIBBİ
MÜSTAHZAR
(İLAÇ)
OLARAK
DEĞERLENDİRİLMEMİŞTİR.
SADECE ECZANELERDE SATILIR.
Kullanım Kılavuzu Onay Tarihi: 04.11.2011
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