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Risiko Kardiovaskular

. AINS dapat menyebabkan peningkatan risiko trombotik kardiovaskulr
miokard, dan stroke, yang dapat berakibat fatal, Risiko ini meni
lamanya penggunaan. Pasien dengan penyakit kardiovaskuler atau
f aKor risiko penyakit kardiovaskuler (lihat PERINGATAN)

. CATAFLAM dikontraindikasikan untuk pengobatan nyeri peri-operai
pintas koroner (lihat PERINGATAN).

Risiko pada saluran cerna
. AINS menyebabkan peningkatan risiko efek samping serius pada s€

termasuKperdarahan, ulserasi, dan perforasi lambung atau usus, y€
berakibat fatal. Efek samping ini dapat terjadi kapanpun selama per
tanpa adanya gejala peringatan. Pasien lansia berisiko lebih besar !
samping serius pada saluran cerna (Lihat PERINGATAN).

Komposisi
Cataflam': Zat aKif adalah kalium-[0-[2,6-diiklorofenil)-aminolfenil]-asetat (=kalium dikto
fenak). Satu tablet Cataflam mengandung 25 mg atau 50 mg kalium diklofenak.
Pada Cataflam ion natrium dari natrium dilklofenak (Voltaren) teldh diganti dengan ion
kalium. Zat aktifdasarnyaadalah sama dengan Voltaren.
Cataflam" D: Zat aKif adalah kalium-[o-[2,6-diiklorofenil)-amino]fenill-asam asetat
(=diklofenak asam bebas). Tiap tablet dispersible Cataflam D mengandung 46,5 mg
diklofenakasam bebas yang setaradengan 50 mg natrium diklofenak.

Bentuk farmaseutikal
Cataf lam@ : Tablet salut gula.
Cataflam@D: Tablet dispersibel, dirancang khusus agar dapat terurai dengan cepat dalam
air membentuk suspensi diklofehak asam bebas yang tidak berasa. Bentuk suspensi ini
untukdiminum.

Indikasi terapeutik
- Pengobatan akut dan khronis pada gejala rhematoid arthritis, osteoarthritis, dan

ankylosing spondylitis.
- Mengurangi sakit dan dysmenorrhe primer, bila dikehendaki pengurangan rasa sakit

segera.

Dosis dan cara penberian
Dosis Cataflam@ disesuaikan dengan korrdisi pasien dan diberikan dengan dosis terendah
yang efektif,
Dewasa
Dosis awal harian yang dianjurkan adalah 100-150 mg. Dosis harian umumnya dibagi
dalam 2-3 dosis.
Tidak dianjurkan penggunaan dosis melebihi 150 mg/hari (untuk management pain dan
osteoarthritis), 225 mg/hari (untuk rhematoid arhtritis), dan 125mg/hari (untuk ankytosing
spondylitis).
Tablet Cataflam@ harus ditelan secara utuh dengan cairan, sebaiknyasebelum makan.
Anak-anak
Tablet Cataflamo tidak direkomendasikan untuk penggunaan padd anak-anak.

Kontraindikasi
Tukak lambung atau usus.
Hipersensitivitas terhadap zat aktif atau zat-zat tambahan. Seperti obat-obat anti
inflamasi non-steroid lainnya (AINS), Cataflam@ juga dikontraindikasikan pada pasien
dimana serangan asma, urtikaria, atau rhinitis akut yang ditimbulkan oleh asam
asetilsalisilat atau obat-obat lain yang mempunyai aktivitas menghambat sintesa
prostaglandin.

Peringatan dan perhatian khusus untuk penggunaan
Peringatan
Efek kardiovaskuler:
Kejadian trornbotik kaldiovaskuler
Uji klinis dengan berbagai COX-2 seleldif dan AINS non-selekif sampai dengan tiga tahun
menunjukkan peningkatan risiko trombotik kardiovaskuler (KV) serius, infark miokard,.dan
stroke, yang dapat berakibat fatal. Semua AINS, baik COX-2 selektif maupun non-selektif,
dapat menyebabkan risiko yang sama. Risiko meningkat pada pasien dengan penyakit KV
atau memiliki risiko penyakit KV. Untuk mengurangi risiko efek sampihg tersebut, AINS
harus dibedkan dengan dosis efektif terendah dan lama pengobatan sesingkat mungkin.
DoKer dan pasien harus waspada terhadap terjadinya efek samping tersebut, walaupun
tidak ada gejala l(V sebelumnya. Pasien harus diberi informasi mengendi tanda dan/atau
geiala KV serius dan langkah yang harus dilakukan iika tanda dan/atau geiala tersebut
muncul,
Tidak ada bukti bahwa periggunaan bersama asetosal dapat mengurangi peningkatan
risiko efek samping trombotik l(V serius oleh AINS. Penggunaan AINS bersama dengan
asetosal justru meningkatkan risiko efek samping serius pada saluran cerna (Lihat
PERI NGATAN Saluran Cerna).

Hipertensl
AINS, termasuk Cataflam" , dapat menyebabkan munculnya hipertensi baru atau
memperberat hipertensi yang sudah ada yang dapat berakibat pada peningkatan efek
samping KV. AINS dapat menurunkan efek antihipertensi tizid atau diuretik kuat. AINS,
termasuk Catatlam@, harus digunakan dengan hati-hati pada pasien hipertensi. Tet<anan
darah harus dimonitorsejakawal dan selamaterapi denganAlNS.

Gagaljantung kongestif dan edema
Retensi cairan dan edema telah terlihat pada beberapa pasien yang menggunakan
AlNS.Cataflam@ harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan retensi cairan atau
gagal iantung.

Saluran cerna risiko ulserasi, perdarahan, dan perforasi.
AINS, termasuk Cataflam'dapat menyebabkan efek samping saluran cerna serius
termasuk inflamasi, perdarahan, ulserasi, dan perforasi lambung dan usus yang dapat
berakibat fatal. Efek samping serius ini dapat teriadi kapanpun, dengan atau tanpa gejala
peringatan. Hanya satu dari 5 pasien yang mengalami efek samping serius pada saluran
cerna atas menuniukkan geiala. Ulkus pada saluran cerna atas, perdarahan, atau perforasi
yang disebabkan AINS teriadi pada sekitar 1 7o pasien yang diobati selama 3-6 bulan, dan
pada kira-kira 2-4olo pasien yang diobati selama satu tahun. Penggunaan yang lebih lama
cenderung meningkatkan kemungkinan te4adinya efek samping saluran cerna serius.

Namun terapijangka pendek bukan berarti tanpa risiko.
AINS harus diresepkan dengan sangat hati-hati pada pasien yang memiliki riwayat
penyakit tukak atau perdarahan saluran cerna. Pasier}dengan riwayat tukak peptik dan
atau perdarahan saluran cerna yang menggunakan AINS memiliki risiko teriadinya
perdarahan saluran cerna 10 kali lipat dibandingkan dengan pasien tanpa faktor risiko
tersebut. Faktor lain yang meningkatkan risiko perdarahan saluran cerna adalah
penggunaan bersama kortikosteroid atau antikoagulan oral, penggunaan AINS yang lama,
merokok, penggunaan alkohol, usia lanjut, dan status kesehatan yang buruk. Sebagian
besar laporan spontan efek samping saluran cerna fatal terjadi pada pasien usia lanjut
atau pasien yang sangat lemah. Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan dalam
mengobati populasi ini.

Untuk mengurangi risiko efek samping saluran cerna pada pasien yang diobati dengan
AINS, dosis efektifterendah harus diberikan dengan lama pengobatan sesingkat mungkin.
Dokter dan pasien harus waspada terhadap tdnda dan gejala ulserasi dan perdarahan
saluran cerna selama terapi dengan AINS. Jika dicurigai adanya efek samping saluran
cerna yang serius, segera dilakukan evaluasi serta pengobatan tambahan. Untuk pasien
berisikotinggi, terapi alternatifyang tidak melibatkan AINS dapatdipertimbangkan.

Perdarahan lambung atau tukak/perforasi dapat terjadi setiap waktu selama pengobatan,
dengan atau tanpa geiala-geiala peringatan atau riwayat penyakit sebelumnya. Hal ini
mempunyai konsekwensi yang serius pada orang tua. Walaupun jarang apabila timbul
perdarahan lambung atau tukak lambung pada pasien yang menerima Cataflam@, obat
harus dihentikan.

Seperti obat obat-obat NSAIDS lainnya, reaksi alergi, termasuk reaksi anatilaktik/
anafilaktoid, dapatteriadiiuga pada keadaan tanpaterpaparsebelumnyadenOan obat ini.

Seperti AINS laannya, Cataflam mungkin menutupi tanda-tanda dan gejala-geiala infeksi
karena efak farmakodinamiknya.

Perhatian
Ketepatan diagnosis dan pengawasan medis yang ketat harus dilakukan pada pasien-
pasien dengan keluhan gangguan saluran pencernaan, dengan riwayat tukak lambung
atau usus, pada pasien dengan ulkus kolitis atau penyakit Crohn, dan pada pasien yang
menderita gangguan fungsi hati.
Seperti dengan AINS lainnya, nilai satu atau lebih enzim-enzim hati mungkin bertambah.
Selama pengobatan jangka panjang dengan Calaflam", pemantauan fungsi hati harus
dilakukan sebagai tindakan pencegahan. Jika test fungsi hati abnormal tetap atau
memburuk, jika tanda-tanda atau gejala-gejala klinis konsisten dengan berkembangnya
penyakit hati, atau Jika manifestasi lainnya teiadi (misalnya eosinofilia, rudm dan
sebagainya) Cataflam@ harus dihentikan.
Hepatitis dapat terjadi tanpa geiala-gejala prodromal.
Perhatian harus diberikan jika menggunakan Cataflam' pada pasien-pasien dengan
porfiria hati, karena Cataftam' dapat menimbulkan serangan.
Karena prostaglandin penting untuk mempertahankan aliran darah pada ginjal, perhatian
khusus harus diberikan pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi jantung, hipertensi,
kondisi-kondisi lainnya yang mempengaruhi retensi cairan, atau gangguan ginjal, pada
orang tua, pasien yang diobati dengan diuretika, dan pasien dengil volume deplesi
ekstraseluler substansial dari suatu penyebab, misalnya sebelum atau sesudah
pembedahan besar. Pemantauan tungsi ginjal dianiurkan sebagai tindakan pencegahan
jika menggunakan Gataflam' pada kasus-kasus tertentu. Penghentian pengobatan
biasanya diikuti dengan pemulihan seperti pada keadaan sebelum pengobatan.
Pengobatan dengan Cataflam' pada indikasi-indikasi tersebut diatas biasanya hanya
diperlukan untuk beberapa hari. Tetapi jika sebaliknya dengan rakomendasi untuk
penggunaannya, Cataflam' diberikan dalam jangka waklu lebih lama, dianiurkan seperti
dengan AINS lainnya untuk melakukan hitung darah.
Seperti AINS lainnya, Cataflam'dapat menghambal agregasi platelet secara sementara.
Pasien dengan kerusakan hemostasis sebsiknyadpantau secara hati-hati.

Perhatian, harus diberikan pada orang tua sesuai dengan prinsip-prinsip pengobatan
kedokteran. Hal ini terutama dianjurkan untuk menggunakan dosis efektif terkecil pada
pasien tuayang lemah atau dengan berat badan rendah.

Interaksi dengan obat-obat lain dan bentuk-bentuk lain Interaksi (termasuk
interaksi yang diamati dengan bentuk-bentuk lain Catbflam' dan nairium
diklofenak)
Lithium, digoksini Cataflamo dapat meningkatkan konsentrasi lithium dan digoksin dalam
prasma.

Diuretika: Seperti AINS lainnya, Cataflam@ dapat menghambat aktivitas dari diuretika.
Pengobatan bersamaan dengan diuretika golongan potassium-sparing mungkin disertai
dengan kenaikan kadarkalium dalam serum, karena itu harus sering dipantau.

A,NS: Pemberian bereamaan AINS sistemikdapat menambah frekwensiefeksamping.

Antikoagulan: Meskipun penelitian-penelitian klinik tidak menuniukkan bahwa Cataflam@
mqmpunyai pengaruh pada efek antikoagulan, tetapi ada laporan yang sangat jarang
mengenai bertambahnya risiko perdarahan dengan pemakaian kombinasi Cataflamo dan
antikoagulan. Pemantauan secara ketat terhadap pasien-pasien tersebut oleh karena itu
dianjurkan.

Antidiabetik: Penelitian-penelitian kilnik memperlihatkan bahwa Cataflam' dapat
diberikan bersamaan dengan oral antidiabetik tanpa mernpengaruhi efek klinik dari
masing-masing obat. Tetapi, dilaporkan secara sangat jarang dari efek hipoglikemik dan
hiperglikemik dimana dosis zat hipoglikemik harus dirubah selama pengobatan dengan
Cataflam'.

Metotreksat : Perhatian harus diberikan bila AINS diberikan kurang dari 24 jam sebelum
atau sesudah pengobatan dengan methotreksat, karena konsentrasi metotreksal dalam
darah dapat meningkatdan toksisitas dari obat ini bertambah.

Siklosporin: Efek AINS pada prostaglandin ginial dapat menambah nefrotoksisitas dari
siklosDorin.

Antibakteri Quinolon.' Telah dilaporkan sangat jarang adanya konvulsi yang dapat teriadi
karena penggunaan bersamaan Quinolon dan AINS.

Kehamilan dan Laldasi
Kehamilan
Selama kehamilan, Cataflam'hanyadigunakan pada keadaan yang sangat diperlukan dan
dengan dosis elektif yang terkecil. Penqqunaan Cataflam"
harus dihindarkan.

Laktasi
Sesudah pemberian oral dosis 50 mg setiap I iam, zat aktif dari Cataflam" diiumpai dalam



air susu ibu, tetapi dalam jumlah kecil dimana tidak ada efek samping yang diharapkan
pada bayi.
Seperti dengan obat-obat lain yang diekresikan dalam air susu, Cataflam' tidak
dianjurkan untuk digunakan pada wanita yang menyusui.

Efek pada kemampuan mengemudi atau menggunakan mesin
Pasien yang mengalami pusing atau gangguan saraf pusat lainnya, termasuk gangguan
penglihatan tidak boleh mengemudi kendaraan atau menjalankan mesin.

Efek samping
(termasuk efek samping yang diamati dengan bentuk-bentuk lain Cataflam' dan natrium
diklofenak baik untuk penggunaan jangka pendek atau jangka panjang).

Estimasi frekwensi yang digunakan adalah sebagai berikut: sering >107o, kadang-
kadang >1-10%,iarang >0,001-1%, sangat jarang <0,001 %.

Saluran pencernaan
Kadang-kadang: nyeri epigastrium, gangguan pencernaan lainnya seperti mual, muntah,
diare, kram perut, dispepsia, kembung, anoreksia.
Jarang: perdarahan saluran pencernaan (hematemesis, melena, diare berdarah), tukak
lambung atau usus dengan atau tanpa perdarahan atau pedorasi.

Sangat jarang: stomatitis aphthae, glositis, luka oesophageal, penyempitan usus
"diaphragm-like", gangguan usus bawah seperti kolitis hemoragik non-spesifik dan
eksaserbasi ulkus kolitis atau penyakit Crohn, konstipasi, pankreatitis.

Sist m sarafpusat
Kadang-kadang: sakit kepala, pusing, vertigo.
Jarang: perasaan mengantuk.
Sangatjarang: gangguan sensori, termasuk parestesia, gangguan memori, disorientasi,
insomnia, iritabilitas, konvulsi, depresi, cemas, mimpi buruk, tremor, reaksi psikotik,
meningitis aseptik.

lnderakhusus
Sangat jarang: gangguan penglihatan (penglihatan kabur, diplopia), gangguan
pendengaran, tinitus, gangguah rasa.

Kulit
Kadang-kadang: ruam atau erupsi kulit.
Jarang: urtikaria.
Sangat iarang: bullous eruptions; eksim, eritema multiforme, gejala Stevens-Johnson,
gejala Lyell (epidermolisis toksik akut), eritrodema (dermatitis eksfoliatiD, rarnbut
rontok, reaksi fotosensitivitas, purpura, termasuk purpura alergik.

Ginjal
Jarang:edema.
Sangatjarang: gagal ginjal akut, urinary abnormalities seperti hematuria dan proteinuria,
nefritis interstitial, gejala nefrotik, papiliary necrosis.

Hati
Kadang-kadang: peninggian enzim-enzim serum aminotransferase.
Jarang: hepatitis dengan atau tanpajaundice.
Sangatiarang: hepatitis fulminan.

Darah
Sangat iarang: trombositopenia, leukopenia, anemia hemolitik, anemia aplastik,
agranulositosis.
Hipersensitivitas
Jarang: reaksi hipersensitivitas seperti asma, reaksi anafilaKik/anafilaktoid sistemik
termasuk hipotensi.
Sangat jarang: vaskulitis, pnemonitis.

Sistim kardiovaskular
Sangat jarang:palpitasi, nyeri dada, hipertensi, gagal ginjai kongestif.

Overdosis
Penanganan keracunan akut dengan AINS pada dasarnya dilakukan dengan tindakan
suportif dan simptomatik.
Tidak ada gambaran klinisyang khas yang dihubungkan dengan overdosis diklofenak.
Tindakan-tindakan terapeutik berikut harus dilakukan pada kasus-kasus overdosis:
Pengobatan suportif dan simptomatik harus diberikan untuk komplikasi seperti
hipotensi, gagal ginjal, konvulsi, iritasi saluran pencernaan, dan depresi pernanasan.
Tindakan-tindakan seperti "forced diuresis, dialisis atau hemoperfusi mungkin tidak
membantu dalam eliminasi AINS karena kecepatan ikaian protein yang tinggi dan
metabolisme ekstensif .

Khasiat farmakologi
Farmakodinamik
G r u p f ar m akotd r ap e uti k
Obat anti-inf lamasi non steroid (AINS )

Mekanisme kerja
Cataflam' mengandung garam kalium dari diklofenak, suatu zat non-steroid yang
mempunyai efek analgesik, anti-inflamasi dan antipiretik.
Tablet Diklofenak memiliki mula kerja cepat terutama untuk pengobatan kondisi nyeri
dan inflamasiakut.
Penghambatan biosintesa prostaglandin dibuktikan pada beberapa percobaan,
dipertimbangkan mempunyai hubungan dengan mekanisme kerjanya. Prostaglandin
mempunyai peranan penting sebagai penyebab dari inflamasi, nyeri dan demam.
Secara in vitro kalium diklofenak tidak menekan biosintesa proteoglikan dalam tulang
rawan pada konsentrasi setara dengan konsentrasi yang dicapai pada manusia.

Efek farmakodinamik
Cataflam@diketahui mempunyai efekanalgesikyang nyata pada nyeri sedang dan berat.
Pada inflamasi karena trauma atau pembedahan, Diklofenak menghilangkan nyeri
spontan dan nyeri gerak dan mengurangi pembengkakan inflamasi dan edema luka.

farmakokinetik
Absorosi
Diklofenak diabsorpsi dengan cepat dan lengkap dari tablet kalium diklofenak. Absorpsi
teriadi segera setelah pemberian dan iumlah yang sama diabsorbsi dari dosis yang
setara dengan tablet salut enterik natrium diklofenak. Konsentrasi puncak rata-rata
dalam plasma mencapai 3,8 mol/L yang dicapai setelah 20-60 inenit setelah pemberian
satu tablet 50 mg" Pemberian bersamaan dengan makanan tidak rnempengaruhi iumlah
diklofenak yang diabsorbsi meskipun mula dan kecepatan absorpsi mungkin sedikit

lambat.
Jumlah yang diabsorsi menunjukkan hubungan linierdengan besarnya dosis.
Karena kira-kira separuh dari diklofenak mengalami "first pass" metabolisme di hati, area
dibawah kurua konsentrasi (AUC) setelah pemberian oral atau rektal kurang lebih
besarnya separuh dibandingkan dengan pemberian melalui suntikan dengan dosis yang
setara.
Gambaran farmakokinetik tetap tidak berubah setelah pemberian ulang. Tidak terjadi
akumulasi pada pemberian dengan interual dosisyang dianiurkan.

Distribusl
99,7% diklofenak terikat pada protein serum, terutama pada albumin (99,4%). Votume
distribusi nyata yang terhitung adalah 0.1 2 0.1 7 Ukg.
Diklofenak mencapai cairan sinovial di saat konsentraai maksimum berkisar 2-4 iam
setelah level plasma puncak tercapai. Waktu paruh nyata untuk eliminasi dari cairan
sinovial adalah 3-6 jam. Dua jam setelah mencapai level plasma puncak, konsentrasi zat
aktif telah mencapai nilai lebih tinggi dalam cairan sinovial dibandingkan plasma, dan
terus bertahan hingga 1 2 jam.

Biotransformasi
Biotransformasi diklofenak melibatkan sebagian glukuronidasi dari molekul utuh, tetapi
terutama hidroksilasi tunggal dan bertingkat dan metoksilasi, yang merlghasilkan
beberapa metabolit fenolat (3'-hidroksi, 4'-hidroksi, s-hidroksi-, .4',5- hidroksi dan 3'-
hidroksi-, 4'-metoksi-diklofenak), sebagian besar diubah meniadi konyugat glukuronid.
Dua dari metabolic fenolat ini aktif secara biologis, tetapi jumlahnya lebih kecil daripada
diklofenak.

Eliminasi
Total klirens sistemik diklofenak dalam plasma ialah 263 56 ml/menit (nilai rata-rata SD).
Waktu paruh terakhir dalam plasma adalah 1-2 iam. Empat dari metabolit-metabolit
termasuk 2 metabolit aktif, juga mempunyai waktu-paruh plasma yang pendek yaitu 1 -3
jam. Satu metabolit, 3'-hidroksi-4'-metoksi-diklofenak mempunyai waktu paruh plasma
yang lebih paniang. Tetapi sebenarnya metabolit ini tidak aktif.
Kira-kira 60% dari pada dosis yang diekskresikan melalui urin dalam bentuk konyugat
glukuronid dari molekul utuh dan sebagai metabolit, sebagian besar diubah meniadi
konyugat glukuronid. Lebih kecil dari 1 7o diekskresikan dalam bentuk yang tidak diubah.
Sisadari dosis dieliminasikan sebagai metabolit melalui empedu dalam tinja.

Kerakteri sti k pad a pasien
Usia dari pasien tidak mempengaruhi absorpsi, metabolisme atau ekskresi dari obat.
Pada pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal, tidakterjadi akumulasi dari zat aktif
yang tidak diubah. Ini dapat disimpulkan dari kinetik dosis tunggal bila digunakan iadwal
dosis yang biasa. Pada bersihan kreatinin <1 0 ml/menit, kadar hidroksi metabolit "Steady-
state" dalam plasma ialah 4 kali lebih tinggi daripada dalam subyek normal. Tetapi,
metabolik pada akhirnya dihilangkan melalui empedu.
Pada pasien-pasien dengan hepatitis kronik atau "non-decompensated cirrhosis",
kinetik dan metabolisme diklofenak adalah sama seperti pada pasien-pasien tanpa
penyakit hati.

Data keamanan preklinis
Diklofenak tidak mempengaruhi kesuburan pada hewan coba (tikus) atau pre-, peri- dan
perkembangan setelah melahirkan keturunan.
Tidak ada efek teratogenik yang dideteksi pada mencit, tikus dan kelinci. Tidak ada efek
autogenik yang dipedihatkan dari berbagal percobaan-percobaan in vitro dan in vivo, dan
tidak ada potensial karsinogenik yang dideteksi pada studi jangka lama pada tikus dan
mencit.

Keterangan f armaseutikal
Daftarzat-zattambahan
Cataflam': lnti tablet: silika aerogel; kalsium fosfai; magnesium stearat; tepung iagung
"progelatinized"; polividon; tepung natrium karboksi metil.
Salut tablet: sellulose, miktokrist.; besi oksid; titanium dioksid; makrogol 8000; polividon;
sukrose; talk.
Gataflam' D: Avicel PH 1 01 , tepung natrium karboksimetil, natrium CMC XL, aerosil 200,
castor oil hydrogenated, talk.

Penyimpanan
Jangan disimpan pada suhu lebih dari 25oC. Hindarkan dari kelembaban dan panas.

Instruksi untuk penggunaan/penanganan
Tablet harus ditelan secara utuh dengan cairan, sebaiknyasebelum makan.

Kemasan
Cataflam'25 mg: dus 5 blister@ 10 tablet salut gula
Reg.No.:DK199304083 t 6A1
Cataflam'50 mg: dus 5 blister @ 1O tablet salut gula,
Reg.No.: DKL993040831 681
Cataflam"DSomg:dus,5blistbr@l0tabletdispersible, Reg.No.:DKL9930408481A1

Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.
HARUS DENGAN RESEP DOKTER

Dibuat oleh PT Novartis Indonesia, Citeureup, Bogor, Indonesia
dengan lisensi dari Novartis PharmaAG, Basel, Switzerland


