
KTILLANMA TALiMATI

TEBOI(AN SPECiAL fiIM tAbIEt
Alzdan almr.

Etkin madde: Her bir film tablet, etkin madde olarak 19.2 mg Ginkgo flavon glikozitlerine
egde[er olacak gekilde standardize edilmig 80 mg Ginkgo biloba yapraklan kuru ekstresi (35-

67:1) (EGb 761) igerir.

Yardrmcr maddeler: Laktoz monohidrat, kolloidal silikon dioksit, mikrokristalin selilloz,
magnezyum stearat, mtstr nigastast, kroskarmeloz sodyum.

Kaplayrcr Film: Hidroksipropilmetil sel0loz E-5, makrogol 1500, tallq k6p0k Onleyici em0lsiyon

SE2, titanyum dioksit El7l, demir oksit hidrat 8172.

@ baglamadan 6nce bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice
okuyunuz, gllnkfl sizin igin 0nemli bilgiler igermektedir.

o Bu kallanma tolimatmt saHaymtz. Daha sonra tebar okwnaya ihtiyag duyabilirsiniz.
. EEer ilarc sorulanntz olurso, liitfen doWorumtzaveya eczacrnaa darugma.

o Bu ilag kiSisel olarak sizin igin regetelendirilmigtir, bagkalannavermeyiniz.
o Bu ilaan htllarumt strastndo, doHora veya hastaneye gitti$inizde dohorunuza bu

ilau htllan&ltruz sdyleyiniz.
o Bu talimatta yanlanlara aynen uyunuz. ilag halchnda size dnerilen dozun &gtnda

yilkseh veya dilgil* doz hilanmcyrna.

Bu Kullenma Talimatrnda :

1. TEBOKAN SPECIAL nedir ve ne igin hullarulr?
2. TEBOKAN SPECIAL kullanmadan hnce dikhot edilmesi gerekenler
3. TEBOKAN SPECIAL nosil kullanilr?
4. Ola*yan etkiler nelerdir?
5. TEBOKAN SPECIAL'w sahlanmasr

Baghklan yer almaktadrr.

1. TEBOKAN SPECTAL nedirye ne igin kullanrlrr ?

TEBOKAN SPECiAL, san renkli ve gentikli tabletler halinde, blister ambalajda 30, 60 ve 90

film tablet igeren kutularda sunulmaktadtr.

TEBOKAN SPECIAL'da bulunan 6zel Ginkgo biloba ekstresi (EGb 761), alyuvarlar ve kan

prhtrlagma hticreleri llzerine olan etkileri ile kan akrgkanh[rnt arfinr, organlarda kan dola.grmrnr

attttnr, beyinde yaga baSh ortaya grkan bazr hiicresel de[iqiklikleri azaltr, bellek performanst ve

6genme kapasitesini arttrnr, denge bozukluklannda dengelenmeyi iyilegtirir, h0cre igin zararlt

olan serbesi oksijen radikallerini etkisiz hale getirir ve sinir hilcrelerini koruyucu etkisi

mevcuttur.
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TEBOKAN SPECiAL,
- Alztreimer tipi bunama (demans), damar hastahklanna bafh bunama ve kangrk

formlanndaki bunamalarda,
- Trkayrcr tipte damar hastahklanna bafh bacak a$nsmm tedavisinde (periferik arteriyel

okluzif hastalftlarda)
- Bag ddnmesi ve
- Kulak gmlamasmrn tedavisinde kullantlr.

2. TEBOI(AII SPECTAL'r kullanmadan 6nce dikht editmesi gerekenler

TEBOKAI\I SPECiAL'I apalrdaki durumlarda KULLAITIMAYIMZ:

. Bu ilacrn igerdi[i maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa, prhtrlagma bozuklu$u ile
ilgili bir hastah[rmz vania, beyin kanamasr gegirdiyseniz veya hamile iseniz.

TEBOKAI\I SPECIAL'I agalrdaki durumlarda Oltr(tr(AU,i fUlUfUfUZ:

- Beyin ile ilgili kullanrm alanlannda TEBOKAN SPECIAL ile tedaviye baglamadan Once,

hastahgrnrzrn bagka 6zel bir tedavi gerektiren herhangi bir nedene bafh olup olmadr$r hekim

tarafindan belirlenmelidir.
- Tedaviye bireysel yamt 6ng0rtllemez.
- Srk gortllen bag dOnmesi vi kulak gmlamasr her zaman bir doktor tarafrndan belirlenmelidir.

Ani igitme kaybr veya bozuklu[u olmasr durumunda mutlaka doktorunuza dantgmz.

- Kanamaya eliliminiz artmrgsa ve e$zamanh prhtrlagmayt azaltan ilaglar kullanryorsamz bu

ilacr kuilanmadan once doktorunuza dantgmz. Bazt raporlar, Ginkgo igeren ilaglann

kanamaya e[ilimi arttrrabilece$ine igaret etmektedir.
- Sara hastahprnrz varsa bu ilacr kullanmadan Once doktorunuza danrgmz.

- Cerratri soniasr kanamayr artrrdrfma dair bazr vaka drnekleri olduSundan dolayr, herhangi bir
cerrahi girigim Oncesinde TEBOKAN SPECIAL kullantmma ara verilmelidir.

Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir d6nemde dahi olsa sizin igin gegerliyse l0tfen doktorunuza

damgtnz.

TEBOKAIY SPECiAL'rn yiyecekve igecek ile kullanrlmast:

TEBOKAN SPECIAL, yemeklerle birlikte veya ayn olarak kullanrlabilir.

Ilamilelik
ilaa htllanmadan 6nce dofuorumtzaveya eczactruza darugma.
TEBOKAN SPECIAL hamile kadrnlarda kullanrlmamaltdr.
Tedaviniz srasmda hamile oldu$uuzu fark ederseniz hemen dofuorumtza veya eezacmaa

darugma.

Emzirme
Ilact htllanmadan 6nce dokorunuza veyo eczactnaa ddrusmtz.
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TEBOKAN SPECIAL'in anne siit0ne gegip gegmedi[i bilinmemekedir. Emziren kadrnlarda
kullanrlmamaltdrr.

Arag ve makine kullantmt
TEBOKAN SPECIAL'rn aras veya makine kullanma becerinizi etkiledipine dairbilgi yoktur.

TEBOI(AN SPECiAL'rn igerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda Onemli

bilgiler
TEBOKAN SPECiAL laltoz igermektedir. E[er bazr gekerlere kargr tolerans sorununuz varsa

(kalrtsal galaktoz intoleransq lal<taz eksikli[i veya glukoz-galakaz malabsorbsiyonu) liltfen bu

ilacr kullanmadan Once doktorunuza danrgmz.

Bu trbbi iirlln her dozunda I mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esastnda

"sodyum igermez".

Diler ilaglar ile birlikte kullantmt:

Kanr sulandrrmak veya kanrn prhtrlagmasrnr azaltmak igin kullanrlan ilaglar (fenprokumon,

varfarin, klopidogrel, asetil salisilik asit igeren bazr ilaglar), steroid olmayan enflamasyon giderici

ilaglar (naproksen, ibuprofen vb), sara tedavisinde kullanrlan ilaglar ile birlikte Ginkgo'nun

kuilanrlmasr, bu ilaglann etkisini ve kanama riskini artrrabilir. Bu nedenle birlikte kullanrmdan

kagrmlmahdrr.

TEBOKAN SPECiAL, karaciger yolu ile etkisiz hale getirilen bazt ilaglann etki gllc{tnll ve/veya

etki silresini de[igtirebilir.

Kan prhtrlagmasrnr azaltan ilaqlarla birlikte kullanrldr$rnda kanama riskinde artrga yol

agabileceginden birlikte kullanrmrndan kagmmz.

Sara tedavisinde kullanrlan ilaglarla birlikte kullanrldrlrnda n0betleri uyarma riski nedeniyle

birl ikte kullanmaktan kagrimrz.

Buspiron (anksiyete giderici) ile birlikte kullanrmrndan kaqrnrnz.

Ginkgo, diyabet hastalannda instllin dUzeylerini dllgilrebilir. Bu nedenle ins0lin ve Ginkgo

birlikte kullamlacaksa dikkatli olunmah ve kan gekeri dllzeyiniz ile kan geker arhgl veya

azalmastna balh gdzlenen bulgulan yakrndan takip ediniz.

MAO inibitorleri (depresyon tedavisinde kullanrlan bir tedavi grubu) ile birlikte kullammrndan

kagmrntz.

Segici serotonin geriahm inhibitOrleri (depresyon tedavisinde kullanrlan bir tedavi grubu) birlikte
kullammrnda dikkatli olunmahdr.

Tiyazid ditiretikler (tansiyon yuksekli[inde kullanrlan bir tedavi grubu) ile birlikte kullanrmnda

tansiyonunuz y0kselebilir, bu agrdan dikkatli kullanrnrz.
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Aminoglikozidler (gegtli hastahklarda kullanrlan bir antibiyotik grubu) ile birlikte
kullanrldrlrnda igitme kaybrnrzda ve dengenizde bozulma olabilir, 6u ' )r0zden birlikte
kullammrnda dikkatli olunuz.

Efier regeteli yada regetesiz herhangi bir ilaa Su anda hilanryorsana veya son zamanlarda

htllondrysana liitfen dofuorunuza yeya eczactnao bunlar hakhnda bilgi veriniz.

3. TEBOKAI\I SPECiAL nasrl kullanrlrr?

o Uygun kullanrm ve doz./uygulama srkh$ igin talimatlar:

Doktorunuz bagka gekilde Onermediyse; 0nerilen dozlar:

- Bunamatedavisinde : G0nde 2-3kez I tablet (sabatr,6!le ve akSam)

\7 Tedavinin silresi en uz S hafta olmahdrr. 3 ayhk tedavi sonunda hastahk semptomlan

herhangi bir dilzelme gdstermezse veya kOt0legirse tedavinin devam edip etmeyece[i

hekim tarafrndan kontrol edilmelidir.

- Trkayrcr tipte damar hastahklanna ba[h bacak a$tstnm tedavisinde: G0nde 2kez I tablet

(sabatr ve akgam)
En az6 haftahk tedavi gerektirmektedir.

Bag d6nmesi ve kulak gmlamasr tedavisinde: Gtlnde 2kez I tablet (sabatr ve akgam)

Bag d6nmesi tedavisinde tedavi 8 haftayr agmamahdrr.

Kulak gmlamasmrn tedavisi, en az 12 hafta stlrd0rillmelidir.
6 ay sonra herhangi bir tedavi bagansr g6zlenmezse, daha uzun tedavi silresince de

dllzelme beklenmemektedir.

o Uygulama yolu ve metodu :

- TEBOKAN SPECIAL yalnrzca asrzdwrkullanrm igindir.
- TEBOKAN SPECIAL yukanda belirtilen dozlarda yeterli miktarda srvr ile (tercihen bir

bardak su) birlikte gi$nenmeden yutulmahdrr. Yemeklerle birlikte veya ayrl olarak' 
ahnabilir.

DeEbikyry gruplarr :

Qocuklarda kullanrmr: TEBOKAN SPECIAL l8 yag altr gocuklarda kullamlmamahdrr.

Ozel kultanlm durumlan: 0zel kullammr yoktur.

Eger TEBOK4N SPECIAL'In etkisinin gok gAgl* veya zayrf oldu$una dair bir izleniminiz var ise

dofuorunuz veyo eczactruz ile konusunuz.

Kullanmanr gerekenden daha fazla TEBOKAN SPECiAL kullandrysanw:
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TEBOKAN SPECIAL\ hrllanmona gerekenden fazlasmt htllanmrysana, bir dofuor veyo eczact

ile konugunw.

TEBOKAN SPECIAL ile doz agrmr bildirilmemigtir. Eger TEBOKAN SPECIAL'r kullanmanrz
gerekenden datra fazla dozta kullandrysanz, olasr yan etkiler artabilir. L0tfen doltorunuzu
bilgilendiriniz. Doktorunuz gerekl i dnlemler alabi lir.

TEBOI(AN SPECiAL'I kullanmayr unutursanz:

(lnutulan dozlart dengelemekicin qrrt doz almaytruz.

TEBOKAN SPECIAL'I doktorunuzun talimatlarma gdre kullanmaya devam ediniz.

4. Olasr yan etkiler nelerdir ?

Olasr yan etkiler agalrdaki srkhk derecesine gOre belirtilmigtir:

Qok yaygrn (Zll10); yaygm (>l/100 ila <l/10); yaygm olmayan (Zll1.000 ila <l/100); seyrek

(Zl/10.000 ila <l/1.000); gok seyrek (<l/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin

edilemiyor).

Tgm ilaglar gibi TEBOKAN SPECiAL'rn igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde

yan etkiler olabilir. TEBOKAN SPECiAL'rn genel olarak vllcut tarafindan iyi kabul edildi$
g6sterilmigtir. Tum ilaglarda oldu[u gibi yan etkiler olabilir, ancak herkeste ortaya grkmayabilir.

Ginkgo biloba igeren ilaglar ile tedavi sllresince g6zlenen istenmeyen etkilerin srkligr ile ilgili
yeterli veri bulunmamaktadr. Sdzkonusu istenmeyen etkiler hastalar, doktorlar veya eczactlar

tarafindan yaprlan bildirimlerden elde edilmigtir.

Olasr yan etkiler agalrdaki srkhk derecesine g0re belirtilmigtir:

Qok yaygm
Yaygn
Yaygn olmayan
Seyrek

Qok seyrek
Bilinmiyor

Seyrek:
o Kagmtr
o Ddk0ntU
o Krzankhk
o G6rme problemleri

Qok seyrek:
o Beyin kanamast
o G0zde kanama

l0 hastanrn en az I'inde g6rillebilir.
l0 hastanrn l'inden az"fakat 100 hasanrn l'inden fazla g6rlllebilir.
100 hastanrn l'inden az,fakat 1000 hastantn l'inden fazla g6rlllebilir.
1000 hastantn l'inden az,fakat 10.000 hastanrn I'inden fazla

gdrtilebilir.
10.000 hastanrn l'inden az g6rlllebilir.
Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
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o f)eri, a$rz, g6zve genital bOlgede kabarcrklann olugmasr (Stevens Johnson sendromu)

Bilinmiyor:
o Kanama (beyin kanamasr)
o Bazt organ kanamalan

Cerratri operasyon sonrasl damar iltihabt
Hassas bireylerde 0zellikle soluk almada gtigl0k ile baglayrp, gok ve Olllme kadar uzanan

bir tablo
Bag a{nsr
Bag ddnmesi

Bulantr
Kusma
ishal
Hafi f sindirim sistemi rahatsrzhklan

Yan etkilerin raporlanmasr
Kullanma Talimatrnda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda
hekiminiz, eczactntz veya hemgireniz ile konugunuz. Ayrrca kargrlagtrtrnrz yan etkileri
www.titck.eov.tr. sitesinde yer alan"llag Yan Etki Bildirimi" ikonuna trklayarak ya da_0 800 314

00 0S r*ma*t, ya, etki bildirim hattmr arayarak T{lrkiye Farmakovijilans Merkezi (tIJFAM)'ne
bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldu[unuz ilacrn g0venlilili
hakkrnda datra fazla bilgi edinilmesine katkr sa[lamrg olacaksmz.

E[er bu hilanma talimafindo balai gegmeyen herhangi bir yan ethiyle karSilagtrsana

dobontmtzu vE/a eczacrnw bilgiletdiriniz.

5. TEBOKAT\I SPECTAL'In saklanmasr

TEBOKAN SPECLAL'r gocuHann gdremeyece{i ve erigemeyece$i yerlerde ve ombalaimda

saHayma.

25oC altrndaki oda srcakhlrnda saklaynz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnw

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TEBOKAN SPECIAL'r hilanmayruz.

Ruhsat Sahibi:
Dr. Willmar Schwabe, Almanya lisansr ile
Abdi tbrahim llag San. ve Tic. A.$.
Regitpaga Mah. Eski Btiyllkdere Cad. No:4 34467
Maslak /Sanyer/ Istanbul
Tel: 0212366 84 00
Faks:0212 2762020
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OretimYeri:
Abdi ibrahim llag San. ve Tic. A.$.
Sanayi Mah. Tung Cad. No : 3
Esenyurt / Istanbut

Bu htllanma talimafi (gfir{cy/yil) tarihinde onaylanmryttr.
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