
KULLANIM KILAVUZU 
 
 
Ürünün adı: 
Sanpa 10 mg Tablet  
 
Birim formülü 
Her tablet; 10 mg aspartam etken madde içerir. Ayrıca Kroskarmelloz Sodyum, Laktoz Monohidrat 
ve L-Leucin içerir. 
 
Tıbbi özellikleri 
Aspartam, tatlandırıcı etkisi şekerden yaklaşık 200 kat daha güçlü olan bir dipeptitdir. Enerji 
sağlama yeteneği düşüktür. 1 g’ı 4 k.kal sağlar.  
Aspartam, sindirim kanalında L-aspartik asid ile L-fenil alanine metabolize edilir ve bu şekilde 
absorbe edilir. Bu amino asidler mutad olarak besinlerle alınan proteinlerde çok daha büyük oranda 
mevcuttur.  
 
Önerilen kullanım yeri 
Sanpa tablet şekerli diabet hastalığı, zayıflama ve şişmanlamayı önleme kürleri gibi şeker 
kullanılması sakıncalı ve alınan kalori miktarının azaltılması gerekli olan durumlarda, pişirilmeyen 
ve soğuk olarak tüketilen besin ve içeceklerin tatlandırılmasında kullanılır.  
 
Kullanılmaması gereken durumlar: 
Sanpa tablet fenilketonürisi bulunan kişilerde, bebeklerde ve hamilelerde kullanılmamalıdır. 
Ürünün içerisindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen bireylerde 
kullanılmamalıdır. 
 
Uyarılar / Önlemler: 
Uzun süreli kaynama sırasında, aspartam diketopiperazine dönüştüğünden Sanpa tablet’in 
tatlandırma kapasitesi kaybolur. Bu nedenle fırında pişirilen gıdalarda kullanılmamalıdır. Eğer daha 
önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu ürünü 
kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Sodyum glutamat ile aspartik asid aditif sinir 
uyarıcı etki gösterdiklerinden, diyetlerinde gramla ölçülen miktarda sodyum glutamat alan 
çocukların besinlerine Sanpa tablet eklenmemelidir.  
Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu’nu dikkatlice okuyunuz.  
Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz. 
 
Yan etkiler/Advers etkiler 
Nadir olarak dışkı kıvamında değişme, adet periyodunda farklılık kaydedilmiştir.  
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İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi 
(TÜFAM)’ne bildiriniz. 
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.  
 
Günlük kullanım şekli ve dozu: 
1 Sanpa tablet 10 mg'ın tatlandırma gücü 1/2 kesme şekeri ya da 1/2 çay kaşığına eşdeğerdir.  
Kabul edilebilir günlük tüketimi günde kg başına 40 mg'dır (Kg başına 4 Sanpa tablet 10 mg).  
 
Ticari takdim şekli: 
100-300 tabletlik otomatik dozajlı kaplarda. 
 
İzin sahibi: 
BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. 
34398 Maslak-İSTANBUL 
 
Üretim yeri: 
BİLİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. 
GOSB 41480 Gebze-KOCAELİ  
 
30oC’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.  
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 
 
SADECE ECZANELERDE SATILIR. 
 
 
Bu kullanma talimatı 21.07.2011 tarihinde onaylanmıştır. 
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