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kullanma talimatI


CAPSION  50-3700 MBq, Film Kaplı Tablet

Ağızdan alınır.

	Etkin Madde: Herbir kapsül aktif madde olarak kalibrasyon tarihinde 50-3700 MBq aktivitede sodyum iyodür [131I]  içerir.
Yardımcı Maddeler: Anhidröz sodyum pirofosfat ve Sodyum tiyosülfat.

Kaplama Maddesi: Üst kısmı yeşil [titanyum dioksit (% 0,66), sarı demir oksit (% 0,55), indigotine (% 0,08)], alt kısmı ise sarı [(titanyum dioksit (% 1,33), kırmızı demir oksit (% 0,06), sarı demir oksit)] jelatin kapsül.
Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. 
Eğer İlave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza danışınız.
Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarınıza vermeyiniz.
Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz. 
Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dıında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.


Bu kullanma talimatında
1. CAPSION Nedir ve Ne İçin Kullanılır?
2. CAPSION Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
3. CAPSION Nasıl Kullanılır ?
4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?
5. CAPSION Kapsüllerin Saklanması
Başlıkları yer almaktadır.

1.CAPSION Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

CAPSION tedavi amaçlı radyofarmasötik olup, sodyum iyodür [131I] içeren bir kapsüldür. Capsion, 15 ml renksiz, cam (Avrupa Farmakopesi tip I), penisilin tarzı şişe, polipropilen malzeme ile kapatılmış (odaklayıcı ve delici eleman) ve açılabilir alüminyum ile kaplanmış kapsül şeklinde temin edilir. 

CAPSION, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:
	Graves hastalığı,

Toksik multinodüler guatr veya otonom nodüllerin tedavisi,
	Metastatik hastalıkları da içeren tiroidin papiller ve foliküler kanserinin tedavisi,

Sodyum iyodür [131I] tedavisi sıklıkla cerrahi girişim ve antitiroid tedavi ile kombine edilir. 


2. CAPSION Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

CAPSION’u Aşağıdaki Durumlarda KULLANMAYINIZ: !
CAPSION kapsül bileşimindeki her hangi bir maddeye karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız. Jelatin veya metabolitlerine bilinen hipersensitivitesi olan hastalarda, radyoaktif iyot tedavisi için sodyum iyodür [131I]  solüsyon tercih edilmelidir. 
	Gebelik veya gebelik şüphesi var ise kullanmayınız.
10 yaşın altındaki çocuklarda tanı amacıyla kullanmayınız.
	Tiroid sintigrafisi (malign hastalıkların takibinde [123I] veya [99mTc] mevcut olmadığı istisnai durumlar dışında) amacıyla kullanmayınız.
CAPSION’u Aşağıdaki Durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ!
Disfaji, özefagus yapışıklığı, aktif gastrit, gastrik erozyon ve peptik ülser varlığında, 
Azalmış gastrointestinal motilite şüphesi söz konusu ise bu ilacı kullanırken dikkatli olunuz. 
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

CAPSION’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

CAPSION ile yapılacak tedavi uygulamalarında, tedaviden önceki 6 hafta boyunca iyottan fakir diyet uygulanması tedavi etkinliğini arttıracaktır. CAPSION’un mideden emilimi için 4-6 saat açlık önerilmektedir.

Kapsül oral olarak bir miktar su ile uygulanır. Kapsülün tamamı yutulmalıdır. Kapsülün özefagustan geçişini kolaylaştırmak ve akabinde çözünmesi için uygun ortamı sağlamak üzere, hastanın uygulamadan hemen sonra sıcak içecek içmesi önerilir. 

Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. 
Sodyum iyodür [131I]’ün gebelik veya gebelik şüphesi durumunda veya gebeliğin tam olarak dışlanamadığı durumlarda kullanılması sakıncalıdır. Bu nedenle gebelik esnasında tiroid kanseri tanısının konulması durumunda radyoaktif iyot tedavisi gebelik sonlanana kadar ertelenmelidir. 
	Sodyum iyot [131I] alan kadınların uygulamadan sonraki 4 ay içerisinde gebe kalmaması tavsiye edilir. 
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme
İlacın kullanılmasından önce doktorunuza danışınız. 
	Emzikli bir anneye radyoaktif tıbbi ürün uygulamadan önce yapılacak testin bebek emzirmeden kesilene kadar ertelenip ertelenemeyeceği değerlendirilmeli ve süte geçen aktivite miktarı da dikkate alınarak kullanılacak en uygun radyofarmasötik seçilmelidir. Sodyum iyodür [131I] uygulaması sonrası emzirmeye son verilmelidir. 

Erkek Üreme yeteneği Üzerindeki Etkileri
Yaygın hastalığı olan genç erkeklerde yüksek doz radyoaktif iyot tedavisinin erkek gonadal fonksiyonlardaki geçici disfonksiyonu potansiyeli göz önüne alınarak tedavi öncesi sperm saklaması düşünülebilir

Araç ve makine kullanımı 
Araç ve makine kullanma üzerinde bu ilacın kullanılmasından sonra araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etki beklenmez.

CAPSION’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CAPSION kapsül içeriğinde yardımcı madde olarak anhidröz sodyum pirofosfat, sodyum tiyosülfat ve jelatin bulunmaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Pek çok farmakolojik ajanın radyoaktif iyot ile etkileştiği bilinmektedir. Bu etkileşim radyoaktif işaretli iyodürün dinamiği veya protein bağlanmasına etki yolu ile gerçekleşir. Bu nedenle tam bir ilaç kullanım öyküsü alınarak sodyum iyodür [131I] uygulanmasından önce bırakılması gereken herhangi bir medikal tedavi olup olmadığından emin olunmalıdır. 

Örneğin antitiroid ilaçlar, karbimazol ( veya propiltiyourasil gibi diğer immidazol türevleri), salisilatlar, steroidler, sodyum nitroprüsit, sodyum sülfobromofitalein, perklorat ve diğer tiroid süpresyon ajanları, antikoagülanlar, antihistaminler, antiparazitikler, penisilinler, sülfanamitler, tolbutamit, tiopenton normalde tedaviden bir hafta önce kesilmelidir. Fenil butazon ½ hafta süre öncesinde, ekspektronlar ve vitaminler 2 hafta süre ile, doğal ve sentetik tiroid preparatları (sodyum tiroksin, sodyum liyotironin, tiroid ekstraktları) 2-3 hafta süre ile; amiadaron, benzodiazepinler ve lityum 4 hafta süre ile, topikal iyodürler 1-9 ay, intravenöz kontrast ajanlar ve oral kolesistografik ajanlar ile iyot içeren kontrast maddeler ise 1 yıl süre ile kesilmelidir. 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

3. CAPSION Nasıl Kullanılır?

CAPSION kapsül oral olarak bir miktar su ile uygulanır. Kapsülün tamamı yutulmalıdır. Kapsülün özefagustan geçişini kolaylaştırmak ve akabinde çözünmesi için uygun ortamı sağlamak üzere, hastanın uygulamadan hemen sonra sıcak içecek içmesi önerilir. 

Sodyum iyodür [131I] kapsül hastaların yardım almadan yutabileceği şekilde paketlenmiştir. Paketin ventilasyon kabini altında açılması önerilir. Uygulamadan önce kapsülün aktivitesinin kontrol edilmesi gereklidir. 

Uygulanacak aktivite miktarı hastanın klinik durumuna göre kararlaştırılır. Tedavi etkinliğine ancak birkaç ay sonra ulaşılır. 

Tedavi öncesi düşük iyotlu diyet tiroid dokusunun uptake fonksiyonunu arttıracaktır. Tiroid kanserinde yeterli uptake fonksiyonundan emin olabilmek için radyoaktif uygulaması öncesi tiroid replasmanı durdurulmalıdır. Triiodotironin (T3) preparatı ile 10 günlük, tiroksin (T4) preparatı ile 6 haftalık bir periyot boyunca ilaç kesilmesi önerilir. 

Tedavi sonrası ikinci haftada tiroid replasman tedavisi yeniden başlamalıdır. Benzer şekilde hipertiroidi tedavisinde karbimazol ve propiltiyourasil, radyoaktif iyot tedavisinden 5 gün önce kesilmeli ve tedaviden birkaç gün sonra yeniden başlanmalıdır. 

Çocukluk yaş grubunda kullanım:
Çocuklarda ve adölesan çağındakilerde uygulanacak aktivite aşağıdaki eşitliklere göre vücut ağırlığı/yüzey alanı metotlarından hesaplanan, yetişkin dozunun bir fraksiyonu olarak doktorunuz tarafından belirlenir. 
Pediatrik doz (MBq) = Yetişkin doz (MBq) x Çocuk ağırlığı (kg/70) (kg) 
Pediatrik doz (MBq) = Yetişkin doz (MBq) x Çocuk yüzey alanı (m2) / 1.73 (m2) 
Özel kullanım durumları
Gastrointestinal Sistem Hastalığı
Şüpheli gastrointestinal sistem hastalığı olan olgularda CAPSION kapsül uygulanırken büyük dikkat gösterilmelidir. Mide ve üst ince barsak sisteminden geçişinden emin olmak için kapsüller yeterli miktarda sıvı ile birlikte yutulmalıdır. Bu olgularda, H2 antagonistleri veya proton pompası inhibitörlerinin birlikte kullanımı tavsiye edilir. 

Böbrek Yetmezliği
Genel olarak tiroid kanserinin tedavisi için yüksek dozlar kullanıldıktan sonra; hastalara oral sıvı alımını arttırmaları ve mesanenin alacağı radyasyonu azaltmak için mesaneyi sıklıkla boşaltmaları önerilir. Belirgin renal disfonksiyonu olan olgulara uygulanacak iyot [131I]. tedavi dozunun, renal fonksiyon durumu göz önüne alınarak DOKTORUNUZ tarafından ayarlanması gereklidir.

Eğer CAPSION’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ile konuşunuz. 

Kullanmanız gerekenden daha fazla CAPSION kullandıysanız

Bu ajan hastane ortamında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu nedenle doz aşımı riski teorik bir durumdur. Aşırı doz riski, fazla miktardaki radyoaktivitenin kazara uygulanmasıyla ilişkilidir. Aşırı dozdan kaynaklanan yüksek radyasyon maruziyeti, potasyum perklorat, emetik ajanların kullanımı, diürez gibi tiroidi bloke edici ajanların uygulanması ile azaltılabilir. 

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi CAPSION’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Sodyum iyodürün [131I]’ün uygulanmasını takiben bazı vakalarda bulantı, kusma ve nonspesifik alerjik reaksiyonları içeren yan etkiler rapor edilmiştir. 

Özellikle tedavi dozundaki oral uygulamalardan sonra bulantı ve kusma daha sıklıkla görülür. Kusma durumunda kontaminasyon riskinin olduğunu göz önünde bulundurarak DERHAL doktorunuza bildiriniz.

Sodyum iyodür [131I]’in uygulanmasını takiben alerjik tipte istenmeyen reaksiyonların görüldüğü bazı vakalar rapor edilmiştir. Bu reaksiyonların kapsülün jelatini veya metabolitlerine karşı oluşan hipersensitivite nedeniyle meydana gelme olasılığı çok yüksektir.

CAPSION kullanımı sonrası oluşabilecek yan etkileri erken ve geç yan etkiler olarak sıralanabilir. Bu belirtilerin ortaya çıkması durumunda derhal DOKTORUNUZA başvurunuz.

Erken Yan Etkiler 
Sodyum iyodür [131I]’in in tedavi dozundaki uygulamaları mevcut hipertiroidiyi geçici olarak arttırabilir. 

Yüksek doz radyoaktivite, özellikle tedaviden sonraki ilk birkaç saat veya gün içerisinde gastrointestinal sistem bozuklukları meydana getirebilir. Gastrointestinal yan etkiler %67 gibi yüksek sıklıkla oluşabilir. Gastrointestinal semptomlar semptomatik tedavi ile kolaylıkla önlenebilir veya bunlarla başa çıkılabilir. 

Yüksek doz radyoaktif iyot tedavi uygulamasından sonraki 1-3 gün içinde geçici inflamatuar tiroidit ve özellikle trakeal stenoz varlığında, ciddi trakeal konstrüksiyon olasılığı ile birlikte trakeit gelişebilir. 

Tükrük bezlerinde ağrı, şişme, kısmi tat kaybı ve ağız kuruluğuyla birlikte siyeloadenitis (tükrük bezi iltihabı) gelişebilir. Siyeloadenitis insidansı %10’dan (önlem alınırsa) %60’a (önlem alınmazsa) kadar değişebilir. Spontan veya anti-inflamatuar tedavi ile genellikle geri dönüşümlü olabilirse de doza bağımlı olarak kalıcı tat kaybı ve ağız kuruluğu, takiben diş kaybının da olabildiği nadir vakalar bildirilmiştir. Asidik ürünlerin (limon vb.) tükürük bezi ekskresyonunu stimüle etmesinden yararlanılarak tükürük bezlerinin radyasyon ekspojuru azaltılmalıdır. 

Radyoaktif iyot tedavisi sonrası göz kuruluğu ve nazolakrimal kanal tıkanması gibi lakrimal bezlerin fonksiyon bozukluğu da oluşabilir. Bu semptomlar hastaların büyük bir kısmında geçici olmakla birlikte çok uzun bir süre devam edebilir veya bazı hastalarda geç dönemlerde ortaya çıkabilir.

Radyoaktif iyot uptake’inin yüksek düzeyde olduğu hastalarda radyonüklidi akümüle eden dokuda lokal ağrı, huzursuzluk ve ödem gelişebilir
. 
Pelvik metastazların varlığında yüksek doz radyoaktif iyot tedavisi uygulamasına bağlı olarak erkek gonadal fonksiyonlarında geçici bozukluk oluşabilir. 

Santral sinir sistemi tutulumu ile birlikte olan metastatik tiroid kanserlerinin tedavisinde lokal serebral ödem ve/veya mevcut olan serebral ödem düzeyinde artışın mümkün olabileceği akılda tutulmalıdır. 


Geç Yan Etkiler 

Hipertiroidinin radyoaktif iyot tedavisi sonrası, geç etki olarak doza bağlı hipotiroidizm ortaya çıkabilir. Bu durum tedaviden haftalar veya yıllar sonra ortaya çıkabileceğinden tiroid fonksiyonlarının uygun aralıklarla ölçülmesi ve uygun replasman tedavisinin başlanması gereklidir. Radyoaktif iyot tedavisi sonrası hipotiroidi, genellikle 6-12 hafta içerisinde gözlenmemekle birlikte, %2-70 arasında değişen sıklıkta rapor edilmiştir. 

Radyoaktif iyot tedavisi sonrası nadiren geçici hipoparatiroidi gözlenmiştir. Bu nedenle hastalar hipoparatiroidi yönünden de takip edilmeli ve replasman tedavisine başlanmalıdır. 

5000 MBq üzerindeki tek bir uygulama dozu veya 6 hafta içerisinde tekrarlayan doz uygulaması, geri dönüşümlü veya ölümcül olabilecek trombositopeni veya eritrositopeni ile birlikte, geri dönüşümsüz kemik iliği depresyonuna neden olabilir. Geçici lökositoz ise sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. 

Epidemiyolojik çalışmalarda iyot 131 alan hastalarda mide kanseri insidansında artış rapor edilmektedir. 

Özellikle tiroid kanserlerinin tedavisinde kullanılan daha yüksek aktivitelerde lösemi insidansında artış gözlenmiştir. Meme ve mesane kanserlerinde de hafif bir artış olabilir. 

Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

5. CAPSION’un Saklanması

Ürün 300C’den daha yüksek ısıda saklanmamalıdır. 
Depolama radyoaktif malzeme için ulusal yönetmeliklere göre yapılmalıdır. 

Kapsül için son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 21 gündür. Son kullanma tarihi her bir vial ve dış ambalaj kutusu üzerinde belirtilmiştir. 


Ruhsat Sahibi: Radmed Sağlık Ürünleri Ve Cihazları Pazarlama İthalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.          
Üretici           : CIS BIO International

Bu kullanma talimatı …/…./   tarihinde onaylanmıştır: 



