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Folheto informativo: Informação para o utilizador
Quetiapina Actavis 50 mg comprimidos de libertação prolongada
Quetiapina Actavis 200 mg comprimidos de libertação prolongada
Quetiapina Actavis 300 mg comprimidos de libertação prolongada
Quetiapina Actavis 400 mg comprimidos de libertação prolongada
quetiapina
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento,
pois contém informação importante para si.
Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O
medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de
doença.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.
O que contém este folheto:
1. O que é Quetiapina Actavis e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Quetiapina Actavis
3. Como tomar Quetiapina Actavis
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Quetiapina Actavis
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
1. O que é Quetiapina Actavis e para que é utilizado
Quetiapina Actavis contém uma substância designada quetiapina e pertence a um
grupo de medicamentos designados antipsicóticos.
Quetiapina Actavis são comprimidos de libertação prolongada o que significa que a
substância ativa é libertada lentamente a partir dos comprimidos de modo a que só
tenha de os tomar uma vez por dia.
Quetiapina Actavis pode ser utilizado para tratar várias doenças, como:
• esquizofrenia.
A esquizofrenia é uma doença mental associada a perturbações do pensamento, das
emoções e do comportamento. Os sintomas de esquizofrenia incluem alucinações
(ouvir ou ver coisas que não existem), pensamentos estranhos e assustadores,
alterações do seu comportamento, sentir-se sozinho e confuso.
• perturbação bipolar, incluindo o seguinte:
- episódios maníacos moderados a graves. Os sintomas de episódios maníacos
podem incluir sentir-se muito “eufórico” ou excitado, necessitando de menos horas
de sono do que o habitual, pensamentos ou ideias em rápida sucessão, ser mais
falador e sentir-se mais irritável do que o habitual.
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- episódios depressivos graves. Os sintomas incluem sentir-se muito “em baixo” ou
triste, sentir-se culpado, com falta de energia, perder o apetite e ter perturbações do
sono.
Quetiapina Actavis é também utilizado em adição a alguns medicamentos
antidepressivos no tratamento de episódios depressivos graves em pessoas com
perturbação depressiva grave.
O seu médico poderá continuar a receitar-lhe Quetiapina Actavis mesmo quando se
estiver a sentir melhor.
2. O que precisa de saber antes de tomar Quetiapina Actavis
Não tome Quetiapina Actavis :
• se tem alergia (hipersensibilidade) à quetiapina ou a qualquer outro componente
deste medicamento (indicados na secção 6)
• se estiver a tomar os seguintes medicamentos:
- medicamentos para tratar infeções pelo VIH/SIDA (os designados inibidores da
protease)
- medicamentos para tratar infeções fúngicas (com os nomes da substância ativa
terminados em“azol” como cetoconazol)
- eritromicina ou claritromicina (utilizados para tratar infeções bacterianas)
- nefazodona (utilizada para tratar a depressão).
Não tome Quetiapina Actavis se o acima mencionado se aplicar a si. Caso tenha
dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Quetiapina Actavis.
Advertências e precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Quetiapina Actavis.
Informe o seu médico se:
• tem ou alguém da sua família tem ou tiver tido problemas do coração, por exemplo
problemas relacionados com o ritmo dos batimentos do coração ou se está a tomar
medicamentos que possam afetar o modo como o seu coração bate.
• tem baixa pressão arterial.
• tiver tido um acidente vascular cerebral (AVC), especialmente se é idoso.
• tem problemas de fígado.
• tiver alguma vez sofrido convulsões (crises epiléticas).
• tem diabetes, tendência a ter níveis elevados de açúcar no sangue ou se está em
risco de desenvolver diabetes. Nestes casos, o seu médico poderá controlar os seus
níveis de açúcar no sangue enquanto estiver a tomar Quetiapina Actavis.
• sabe que no passado teve baixos níveis de glóbulos brancos (que poderá ou não
ter sido causado por outros medicamentos).
• tem ou alguém da sua família tem um historial de coágulos no sangue, pois os
medicamentos deste tipo foram associados com a formação de coágulos sanguíneos.
Quetiapina Actavis não deverá ser tomado por idosos com demência (perda de
função cerebral). Isto deve-se ao facto de o grupo de medicamentos a que
Quetiapina Actavis pertence poder aumentar o risco de AVC ou, nalguns casos, o
risco de morte, em idosos com demência.
Enquanto estiver a tomar este medicamento, informe imediatamente o seu médico
se tiver:
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• uma temperatura elevada (febre), rigidez muscular, sensação de ou estar confuso
e alterações da consciência. Estes poderão ser sinais de uma condição designada
“síndrome maligna dos neurolépticos”.
• movimentos involuntários e anormais, especialmente da língua, boca e maxilares,
contrações faciais, piscar rápido dos olhos e movimentos descontrolados dos braços,
das pernas, dos dedos das mãos e dos dedos dos pés. Estes poderão ser sintomas de
“discinesia tardia”.
• tremor, movimentos de contorção e repetitivos ou postura corporal anormal, fala
arrastada, agitação e rigidez muscular. Estes poderão ser sintomas de “sintomas
extrapiramidais”.
• tonturas ou uma sensação de grande sonolência. Isto poderá aumentar o risco de
lesões acidentais (quedas), especialmente em doentes idosos.
• dificuldades em engolir.
• aumento de peso. O seu médico poderá necessitar de monitorizar o seu tratamento
mais de perto.
Estes problemas podem ser causados por este tipo de medicamentos e o seu médico
poderá ter de reduzir a sua dose ou descontinuar o tratamento.
Pensamentos suicidas e agravamento da sua depressão
Caso esteja deprimido poderá, por vezes, ter pensamentos de autoagressão ou de
suicídio. Estes poderão ser intensificados ao iniciar o tratamento, pois estes
medicamentos levam todos algum tempo até começarem a atuar, geralmente cerca
de duas semanas, mas por vezes demoram mais. Este tipo de pensamentos poderão
também ser intensificados se parar abruptamente de tomar a sua medicação.
Pode ser mais provável ter este tipo de pensamentos caso seja um adulto jovem. A
informação proveniente dos ensaios clínicos revelou um risco aumentado de
pensamentos suicidas e/ou comportamento suicida em adultos jovens com menos de
25 anos que sofriam de depressão.
Caso, numa dada altura, tenha pensamentos de autoagressão ou de suicídio,
contacte o seu médico ou dirija-se a um hospital imediatamente. Poderá considerar
útil referir a um parente ou a um amigo próximo que está deprimido, e pedir-lhes
para lerem este folheto. Poderá pedir-lhes para lhe dizerem se considerarem que a
sua depressão está a piorar ou se ficarem preocupados com alterações do seu
comportamento.
Crianças e adolescentes
Quetiapina Actavis não deverá ser utilizado em crianças e adolescentes com menos
de 18 anos de idade devido ao maior risco de efeitos secundários.
Outros medicamentos e Quetiapina Actavis
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado
recentemente ou se vier a tomar outros medicamentos.
Não tome Quetiapina Actavis se estiver a tomar algum dos seguintes medicamentos:
• medicamentos para tratar infeções pelo VIH/SIDA (os designados inibidores da
protease)
• medicamentos para tratar infeções fúngicas (com os nomes da substância ativa
terminados em “azol” como cetoconazol)
• eritromicina ou claritromicina (utilizados para tratar infeções bacterianas)
• nefazodona (utilizada para tratar a depressão).
Informe o seu médico se estiver a tomar algum dos seguintes medicamentos:
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• carbamazepina ou fenitoína (utilizados para tratar epilepsia ou outras doenças).
• tioridazina (um medicamento para tratar doenças do foro psiquiátrico).
• medicamentos que atuam a nível do sistema nervoso central.
• medicamentos utilizados para tratar a pressão arterial alta como diuréticos.
• medicamentos utilizados para tratar o batimento cardíaco irregular.
Se tiver dúvidas sobre o tipo de medicamentos que está a tomar, fale com o seu
médico ou farmacêutico antes de tomar Quetiapina Actavis.
Quetiapina Actavis com alimentos, bebidas e álcool
• Quetiapina Actavis pode ser afetado pelos alimentos e deverá portanto tomar os
seus comprimidos pelo menos uma hora antes de uma refeição.
• O álcool deverá ser consumido com precaução durante o tratamento com
Quetiapina Actavis pois o efeito combinado poderá fazê-lo sentir-se sonolento.
• Não beba sumo de toranja enquanto estiver a ser tratado com Quetiapina Actavis.
Este pode afetar o modo como o medicamento atua.
Gravidez e amamentação
Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar,
consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.
• Não deverá tomar Quetiapina Actavis durante a gravidez a menos que isso tenha
sido discutido com o seu médico.
• Quetiapina Actavis não deverá ser tomado se estiver a amamentar.
Os seguintes sintomas poderão ocorrer em bebés recém-nascidos, filhos de mães
que utilizaram quetiapina no último trimestre (últimos três meses) da sua gravidez:
tremores, rigidez e/ou fraqueza musculares, sonolência, agitação, problemas
respiratórios e dificuldades de alimentação. Se o seu bebé desenvolver algum destes
sintomas poderá ser necessário contactar o seu médico.
Condução de veículos e utilização de máquinas
Não conduza nem utilize ferramentas ou máquinas até saber de que modo
Quetiapina Actavis o afeta. Quetiapina Actavis pode diminuir o seu nível de alerta
mental.
Quetiapina Actavis contém lactose
Quetiapina Actavis contém lactose. Se tiver sido informado pelo seu médico de que
sofre de intolerância a alguns açúcares, contacte o seu médico antes de tomar este
medicamento.
Efeito nas análises de drogas na urina
Se efetuar uma despistagem de drogas na urina, a toma de Quetiapina Actavis pode
originar resultados positivos para metadona ou certos fármacos para a depressão
designados antidepressivos tricíclicos (ADT) quando são utilizados alguns métodos de
análise, mesmo que não esteja a tomar metadona ou ADT. Caso isso aconteça, pode
ser efetuada uma análise mais específica.
3. Como tomar Quetiapina Actavis
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Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico. Fale com o seu
médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.
Dosagem
O seu médico irá decidir qual a sua dose inicial. A dose de manutenção (dose diária)
irá depender da sua doença e das suas necessidades mas geralmente situar-se-á
entre 150 mg e 800 mg.
Deverá tomar os seus comprimidos uma vez por dia.
Modo de administração
- Não parta, não mastigue nem esmague os comprimidos.
- Engula os seus comprimidos inteiros com um pouco de água.
- Tome os seus comprimidos sem alimentos (pelo menos uma hora antes de uma
refeição ou ao deitar, o seu médico dir-lhe-á em que altura tomar).
- Não beba sumo de toranja enquanto estiver a tomar Quetiapina Actavis. Isso pode
afetar o modo como o medicamento atua.
- Não pare de tomar os seus comprimidos mesmo que se sinta melhor, a menos que
o seu médico lhe diga para o fazer.
Idosos
Em doentes idosos a dose prescrita pelo médico poderá ser diferente.
Crianças e adolescentes com menos de 18 anos de idade
Quetiapina Actavis não deverá ser utilizado em crianças e adolescentes com menos
de 18 anos de idade.
Doentes com compromisso da função renal
A dose de Quetiapina Actavis não tem de ser reduzida.
Doentes com afeção da função hepática
Se tiver problemas do fígado o seu médico poderá alterar a sua dose.
Se tomar mais Quetiapina Actavis do que deveria
Se tiver acidentalmente tomado demasiado Quetiapina Actavis contacte
imediatamente o seu médico ou o hospital mais próximo. Leve consigo os
comprimidos, este folheto informativo e/ou a embalagem para que o médico saiba o
que você tomou.
Se tomar mais Quetiapina Actavis do que o prescrito pelo seu médico, poderão
ocorrer os seguintes sintomas: sonolência, sedação, batimento cardíaco acelerado e
pressão arterial baixa.
Caso se tenha esquecido de tomar Quetiapina Actavis
Caso se esqueça de tomar uma dose, tome-a assim que se lembrar. Se já estiver
quase na altura de tomar a dose seguinte, aguarde até essa altura. Não tome uma
dose a dobrar para compensar um comprimido que se esqueceu de tomar.
Se parar de tomar Quetiapina Actavis
Não pare de tomar Quetiapina Actavis a menos que indicado pelo seu médico, pois
isso poderá prejudicar o sucesso do tratamento.
Se parar abruptamente de tomar Quetiapina Actavis, poderá não conseguir dormir
(insónia), poderá sentir-se enjoado (náuseas) ou poderá sofrer de dores de cabeça,
diarreia, vómitos, tonturas ou irritabilidade.
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Para evitar esses sintomas, é importante reduzir a dose gradualmente de acordo
com as instruções do seu médico.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu
médico ou farmacêutico.
4. Efeitos secundários possíveis
Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários,
embora estes não se manifestem em todas as pessoas.
Se algum dos seguintes efeitos ocorrer, pare de tomar Quetiapina Actavis e contacte
imediatamente um médico ou dirija-se ao hospital mais próximo, pois poderá
necessitar de cuidados médicos urgentes:
Pouco frequentes (poderão afetar até 1 em cada 100 pessoas):
• Convulsões ou ataques epiléticos.
• Reações alérgicas que poderão incluir nódulos, inchaço da pele e inchaço em redor
da boca.
• Movimentos descontrolados, principalmente da sua língua, boca e maxilares, mas
também dos braços, das pernas, dos dedos das mãos e dos dedos dos pés,
contrações faciais, piscar rápido dos olhos. Estes poderão ser sintomas de uma
patologia designada “discinesia tardia”.
Raros (poderão afetar até 1 em cada 1000 pessoas):
• Uma combinação de temperatura alta (febre), suores, rigidez muscular, sentir
muita sonolência ou desmaiar, grande aumento da pressão arterial e batimento
cardíaco acelerado (uma perturbação designada “síndrome maligna dos
neurolépticos”).
• Amarelecimento da pele e dos olhos (icterícia).
• Inflamação do fígado (hepatite).
• Uma ereção prolongada e dolorosa (priapismo).
• Coágulos sanguíneos nas veias, especialmente nas pernas (os sintomas incluem
inchaço, dor e vermelhidão na perna), que poderão viajar através dos vasos
sanguíneos para os pulmões provocando dor no peito e dificuldade em respirar.
• Inflamação do pâncreas (pancreatite). Os sintomas podem incluir dor intensa no
abdómen e nas costas, náuseas e vómitos.
Muito raros (poderão afetar até 1 em cada 10000 pessoas):
• Uma reação alérgica grave (designada anafilaxia) que pode causar dificuldade em
respirar ou choque.
• Inchaço rápido da pele, geralmente em torno dos olhos, lábios e garganta
(angioedema).
• Erupção na pele grave, bolhas ou manchas vermelhas na pele (síndrome de
Stevens-Johnson).
Desconhecida (não é possível estimar a frequência a partir dos dados disponíveis):
• problemas graves da pele designados “necrólise epidérmica tóxica” (erupção na
pele grave que envolve vermelhidão, descamação e inchaço da pele que se
assemelham a queimaduras graves) e “eritema multiforme” (manchas vermelhas
irregulares na pele das mãos e dos braços).
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Outros efeitos secundários possíveis:
Muito frequentes (poderão afetar mais de 1 em cada 10 pessoas):
• Tonturas (poderão levar a quedas), dores de cabeça, boca seca.
• Sentir sonolência (isto poderá desaparecer com o tempo, à medida que continuar a
tomar Quetiapina Actavis) (poderá levar a quedas).
• Os sintomas de abstinência (sintomas que ocorrem quando para de tomar
Quetiapina Actavis) incluem não conseguir dormir (insónia), sentir enjoos (náuseas),
dores de cabeça, diarreia, vómitos, tonturas e irritabilidade. É aconselhável a
retirada gradual ao longo de um período de pelo menos 1 a 2 semanas.
• Aumento de peso.
Frequentes (poderão afetar até 1 em cada 10 pessoas):
• Batimento cardíaco acelerado.
• Ter consciência de batimentos cardíacos não habituais (palpitações).
• Falta de ar (dispneia).
• Nariz entupido.
• Obstipação, mal-estar do estômago (indigestão), vómitos.
• Sensação de fraqueza, desmaios (poderá levar a quedas).
• Inchaço dos braços ou das pernas.
• Pressão arterial baixa ao colocar-se em pé. Isto pode causar tonturas ou desmaios
(poderá levar a quedas).
• Níveis de glucose (açúcar) no sangue elevados.
• Visão turva.
• Efeitos secundários extrapiramidais com sintomas como movimentos musculares
anormais e repetitivos que incluem dificuldade em iniciar movimentos musculares,
tremores, sensação de agitação ou rigidez muscular sem dor.
• Sonhos anormais e pesadelos.
• Aumento do apetite.
• Sentir irritação.
• Febre.
• Perturbação do discurso e da linguagem.
• Pensamentos suicidas e agravamento da sua depressão.
Pouco frequentes (poderão afetar até 1 em cada 100 pessoas):
• Sensações desagradáveis nas pernas (também designada síndrome das pernas
inquietas).
• Dificuldade em engolir.
• Disfunção sexual.
• Doença cardíaca designada “prolongamento do intervalo QT” que pode afetar o
ritmo do batimento do seu coração (medido com um eletrocardiograma).
• Diabetes ou agravamento de diabetes preexistente.
Raros (poderão afetar até 1 em cada 1000 pessoas):
• Inchaço das mamas e produção inesperada de leite (galactorreia).
• Perturbação menstrual.
• Síndrome metabólica (alterações do seu peso, dos níveis de glucose no sangue e
de certas gorduras no sangue que podem aumentar o risco de problemas cardíacos e
de diabetes).
• Sonambulismo, falar a dormir e perturbação da alimentação relacionada com o
sono.
• Redução da temperatura corporal.
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Muito raros (poderão afetar até 1 em cada 10000 pessoas):
• Secreção inapropriada de uma hormona que controla o volume de urina.
• Degradação anormal dos músculos (rabdomiólise) com sintomas como dores,
fraqueza e inchaço musculares, que poderá conduzir a problemas renais (a urina
pode ficar escura).
A classe de medicamentos a que Quetiapina Actavis pertence pode originar
problemas relacionados com o ritmo cardíaco, que podem ser graves e nos casos
graves podem ser fatais.
Alguns efeitos secundários só são detetados quando é efetuada uma análise ao
sangue. Estes incluem alterações da quantidade de certas gorduras (triglicéridos e
colesterol total), enzimas (transaminase sérica e creatina fosfocinase), hormonas da
tiroide, eletrólitos (sódio) ou açúcar (glucose) no sangue, diminuições do número de
certos tipos de células sanguíneas e de plaquetas e aumentos da quantidade da
hormona prolactina no sangue. Os aumentos da hormona prolactina poderão em
casos raros conduzir ao seguinte:
• Homens e mulheres apresentarem inchaço das mamas e produzirem
inesperadamente leite.
• As mulheres não terem o período mensal ou terem períodos irregulares.
De tempos a tempos o seu médico poderá pedir-lhe para fazer análises.
Crianças e adolescentes (10 a 17 anos de idade)
Os mesmos efeitos secundários que podem ocorrer em adultos poderão também
ocorrer em crianças e adolescentes.
Os seguintes efeitos secundários foram observados mais frequentemente em
crianças e adolescentes do que em adultos ou foram observados apenas em crianças
e adolescentes:
Muito frequentes (poderão afetar mais de 1 em cada 10 pessoas):
• Aumento da pressão arterial.
• Aumento da quantidade de uma hormona designada prolactina, no sangue. Os
aumentos da hormona prolactina poderão em casos raros conduzir ao seguinte:
- Rapazes e raparigas apresentarem inchaço das mamas e produzirem
inesperadamente leite.
- As raparigas não terem o período mensal ou terem períodos irregulares.
• Aumento do apetite.
• Efeitos secundários extrapiramidais com sintomas como movimentos musculares
anormais e repetitivos que incluem dificuldade em iniciar movimentos musculares,
tremores, sensação de agitação ou rigidez muscular sem dor.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não
indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.
5. Como conservar Quetiapina Actavis
• Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
• Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem
exterior e no blister após VAL e Exp, respetivamente. O prazo de validade
corresponde ao último dia do mês indicado.
• Conservar a temperatura inferior a 25°C.
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• Não tome este medicamento se verificar que os comprimidos estão partidos ou
fragmentados.
• Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico.
Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza.
Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.
6. Conteúdo da embalagem e outras informações
Qual a composição de Quetiapina Actavis
• A substância ativa é quetiapina. Quetiapina Actavis comprimidos de libertação
prolongada contém 50 mg, 200 mg, 300 mg ou 400 mg de quetiapina (sob a forma
de fumarato de quetiapina).
• Os outros componentes são:
Núcleo do comprimido: Lactose monoidratada, celulose (microcristalina), óxido de
magnésio, leve, carragenina lambda, povidona (K-30), estearato de magnésio.
Revestimento do comprimido: carragenina lambda, dióxido de titânio (E171),
macrogol 400, óxido férrico amarelo (E172) [comprimidos de 50 mg, 200 mg e 300
mg], óxido férrico amarelo vermelho (E172) [apenas comprimidos de 50 mg].
Tinta de impressão: tinta preta Opacode S-1-17823, que contém verniz shellac,
óxido de ferro preto (E172), propilenoglicol.
Qual o aspeto de Quetiapina Actavis e conteúdo da embalagem
Os comprimidos de libertação prolongada de Quetiapina Actavis têm a forma de
cápsula e são biconvexos.
Os comprimidos de 50 mg são cor-de-rosa claro a cor-de-rosa, com dimensões de
12,4 mm x 6,4 mm e com “305” impresso numa das faces com tinta preta; os
comprimidos de 200 mg são de cor amarela, com dimensões de 14,3 mm x 7,2 mm
e com “243” impresso numa das faces com tinta preta; os comprimidos de 300 mg
são de cor amarelo claro, com dimensões de 17,9 mm x 7,0 mm e com “244”
impresso numa das faces com tinta preta. Os comprimidos de 400 mg são de cor
branca a esbranquiçada, com dimensões de 22,1 mm x 8,9 mm e com “245”
impresso numa das faces com tinta preta.
Tamanhos das embalagens:
Embalagens com blisteres: 10, 60 e 100 comprimidos.
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.
Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante
Actavis Group PTC ehf
Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjordur
Islândia
Balkanpharma-Dupnitsa AD
3, Samokovsko shosse Str., 2600 Dupnitsa
Bulgária
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Este medicamento encontra-se autorizado nos Estados-Membros do Espaço
Económico Europeu (EEE) sob a(s) seguinte(s) denominação(ões):
CY Setinin SR
CZ Quetiapin Actavis 50 mg Retard
Quetiapin Actavis 200 mg Retard
Quetiapin Actavis 300 mg Retard
Quetiapin Actavis 400 mg Retard
DK Quetiapin Actavis
EE
Quetiapine Actavis
ES Quetiapina Actavis 50 mg comprimidos de liberación prolongada EFG
Quetiapina Actavis 200 mg comprimidos de liberación prolongada EFG
Quetiapina Actavis 300 mg comprimidos de liberación prolongada EFG
Quetiapina Actavis 400 mg comprimidos de liberación prolongada EFG
FI
Quetiapin Actavis
HU Setinin retard tabletta
IE
Setinin PR
IS
Quetiapin Actavis Retard
IT
Quetiapina Actavis PTC
LT Quetiapine Actavis 50 mg pailginto atpalaidavimo tabletės
Quetiapine Actavis 200 mg pailginto atpalaidavimo tabletės
Quetiapine Actavis 300 mg pailginto atpalaidavimo tabletės
Quetiapine Actavis 400 mg pailginto atpalaidavimo tabletės
LV Quetiapine Actavis 50/200 mg ilgstošās darbības tabletes
MT Setinin SR
NO Quetiapin Actavis
PL Quetiapine Actavis
RO Setinin50 mg comprimate cu eliberare prelungită
Setinin 200 mg comprimate cu eliberare prelungită
Setinin 300 mg comprimate cu eliberare prelungită
Setinin 400 mg comprimate cu eliberare prelungită
SE Quetiapin Actavis
UK Tenprolide XL 50 mg, Prolonged-release Tablets
Tenprolide XL 200 mg, Prolonged-release Tablets
Tenprolide XL 300 mg, Prolonged-release Tablets
Tenprolide XL 400 mg Prolonged-release Tablets
Este folheto foi revisto pela última vez em

