
KULLAI\IMA TALiMATI

CLiNo ampul
Kas igine uygulanr.

o Etkin madde: Her bir ampulde 300 mg klindamisin baza eqdeler klindamisin fosfat
bulunur.

o Yardtmct maddeler.' Benzil alkol, EDTA disodyurq sodyum hidroksit, enjeksiyonluk
su.

Bu Kullanma Talimatrnda:

1, CLiN nedir ve ne igin kullaruhr?
2. CLiN'i kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler
3. CLiN nas kutlarulr?
4. Olat yan etkiler nelerdir?
5. CLiN'in saklanmast

Baghklarl yer almaktedlr.

l. CLiN nedir ve ne igin kullanrlr?

o CLiN, kas veya damar igine uygulanan berrak, renksiz steril giizeltidir.

. CLiN, linkozamid gnrbu bir antibiyotik olan klindamisin (klindamisin fosfat qeklinde)

igerir. Kutu igerisinde 2 ml'lik I adet tip I cam ampul geklinde bulunur.

. CLIN, doktorunuzun uygun gdrmesi durumunda, klindamisine duyarh bakterilerin yol

agtlF aSaFdaki enfeksiyonlann tedavisinde kullarulf:

- Ust solunum yolu enfeksiyonlan: Bademcik iltihabr, yutak-bogaz iltihabl
(farenjit), siniizit, orta kulak iltihabr ve krzrl.

- Alt solunum yolu enfeksiyonlan: Bronqit, akciler iltihabr, ampiyem ve akciler
absesi.

- Qegitli deri enfeksiyonlan: Akne, krl dibi iltihabr (furonkiil), seliilit, derinin
bulagrcr yiizeysel mikrobik enfeksiyonu (impetigo), abse ve yara, erizipel ve

I

Bu ilacr kullanmaya baglamadan Once bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlice
okuyunu4 qfinkt sizin igin 6nemli bilgiler igermektedir.

o Bu kullanma talimatmr saklqnruz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaq duyabilirsiniz.
o EEer ilave sontlanntz olursa, liitfen doktorunuza veya eczacmaa danqmrz.
o Bu ilaQ ki;isel olarak sizin igin regete edilmiStir, baskalanna vermeyiniz.
o Bu ilacm kullanrmr srasrnda, doktora veya hastaneye gittifiinizde doktorunuza bu ilacr

kul I and g rn m s 6y I ey in iz.

. Bu talimatta yanlanlara aynen uraruz. ilaq hakkrnda size dnerilen dozun dqrnda
yfiksek veya d Sfrk doz kullanmaymz.



dolama (paronigi).

- Kernik ve eklem enfeksiyonlan: Kemik ve kemik ilipi iltihabr (osteomiyelit)

ve kan iltihabr (septik artrit).

- Jinekolojik (kadrn iireme sistemi ile ilgili) hastahklar

- Kann igi enfeksiyonlan: Kann zan iltihabl (peritoni| ve kann i9i absesi.

- Diq ve diq eti enfeksiyonlan: Di; eti absesi ve dig eti iltihabr (periodontit).

CLiN, enfeksiyonun kana yaytldr$ durumlarda (septisemi), kalp i9 yiiaeyinin iltihabt
(endokardit) ya da AIDS hastalanndaki bazr enfeksiyonlar gibi daha ciddi olgulann

tedavisinde de kullarulabilir.

Malarya tedavisinde CLN'in kapsiil formu tek bagma veya diler ilaqlarla birlikte
kullamldrirnda etkilidir.

CLiN beyne gegmez, beyindeki ciddi enfeksiyonlann tedavisi igin uygun defildir.

2. CLtN'i kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

CLIN'i agaErdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eger;

. Klindamisin veya CLiN'in igerdili diler maddelere karqr agm duyarh (alerjik) iseniz.

CLiN'i aFgrdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ

EIer;

ishalseniz ya da antibiyotik aldrlrmzda genel olarak ishal oluyorsanrz, ya da mide,

barsak problemleriniz varsa. E[er ilacr kullanrken ya da tedavi sonrasrnda giddetli,

uzun siireli ya da kanh ishal meydana gelmigse derhal doktorunuza bildiriniz;

doktorunuza dantgmadan ishal kesici bir ilaq almaymz. Bu, antibiyotiklerle tedavi

sonrasrnda olugabilen barsak iltihaplanmasrnrn (psOdomembrandz kolit) bir gdstergesi

olabilir ve tedavinin sonlandrnlmasr gerekebilir-

Diler antibiyotiklerde oldulu gibi uzun siireli CLiN kullarumrnda direngli bakteri ve

ma-ntar enfeksiyonlan geligebilir (siiperenfeksiyon). Bu alrz ya da vajinada pamukguk

qeklinde ortaya grkar. Bu olastltk ve acil miidahale igin tedaviniz mutlaka doktor

kontrolii altlnda yaprlmahdrr. Eler CLIN kullanrken ya da kullanlmr tamamladtktan

hemen sonra a$z ya & dilinizde beyazlaqma, a$n ya da genital organlannrzda kagrntr,

aklntl varsa liitfen hemen doktorunuza bildiriniz.

B0brek ya da karaciler problemleriniz varsa (e!er CLiN'i uzun siire kullanacaksantz

doktomnuz sizden bobrek, karaciler ve kan testleri isteyebilir. Bu kontrollerin

kagrnlmadan, diizenli olarak yaptlmasrna dikkat ediniz).

Astrm. egzema veya saman nezleniz varsa.
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I aylfttan kiigiik bebeklerde giivenlik ve uygun dozaj belirlenmerniqtir.

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen
doktorunuza damquuz.

CLIN'in yiyecek ve igecek ile kullan masr

Yiyecek ve igeceklerle etkileqmedilinden ag veya tok kamrna uygulanabilir.

Hamilelik

ilau kullanmadan iince dohorunuza vgta eczacrnza dantstnrz-

CLiN'in hamilelikte kullarulmasrrun giivenli olup olrna&g bilinmemektedir. Bu nedenle

hamilelik doneminde doktorunuz onermedikge CLiN kullanmaymz.

Tedaviniz srrasmda hamile oldu$umtzu fark ederseniz hemm doktorunuza veya eczacmtza
\- dantsmu.

Emzirme

ilact kullanmadan dnce doktonmuza vqta eczacrnza danryrntz-

CLiN'in anne siitiine gegti[i bilinmektedir. Bu nedenle emzirme ddneminde doktorunuz
ti,nermedikge CLiN kullanmayruz.

Arag ve rnakine kullammr

CLiN'in araba ve tehlikeli makineler kullammrna e&isi iizerine Ozel gahqmalar

yaprlmamtgtrr.

CL|N tedavisinin araba siirrne kabiliyetine bir e&isi olabilece$ diigtiniilmemesine rafmen,
eler bir sorunuz olursa doktorunuza dantgtntz.

CLIN'in iqeri[inde bulunan baz yardtmct maddeler haklonda inemli bilgiler

\-- Bu hbbi Urun her ml'sinde 1 mmol'den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasrnda "sodlum
igermez".

Bu iiriin her ml'sinde 18.9 mg benzil alkol igerir. Prematiire bebekler ve yeni dotanlara (l
aydan ktigiik bebekler) uygulanmamast gerekir. Bebeklerde ve 3 yaqtna kadar olan

gocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Difer ilaqlar ile birlil(e kullammr

Baa ilaglarla birlikte ahndrlrnda CLiN'in ya da diler ilacrn etkisi deliqebilir. Bunlar:

o Eritromisin (bir antibiyotik); iki ilag birbirinin etkisini yok eder.

. Kas gevseticiler (CLIN bu ilaqlann etkisini artrrabilir).

o DoEum kontrol haplan (CLiN tedavisi srasrnda ya da CLiN tedavisini brraktktan
sonra 7 giin siire ile kondom gibi diler dolum kontrol ydntemlerini denemelisiniz).



o Klindamisine cevap vermeyen hastalar linkomisinden de fayda g6rmeyebilir.

E{er reqeteli ya da regetesiz herhangi bir ilaa qu anda kullanryorsanrz veya son zamanlarda

kullandmz ise lfitfen dohorunuza veya eczacmua bunlar hakhnda bilgi veiniz'

3. CLiN nas kullan rr?

Uygun kullantm ve dozluygulama slkhgl igin talimatlar:

Doktorunuz CLN'i hangi dozda ve ne srklftta almamz gerektif,ine karar verecektir.

Yetiqkinlerde enfeksiyonun giddetine gtire, kas igine ya da damar igine giinde 600 - 2700 mg

2,3 ya da 4 eqit doz halinde uygularur.

\- Qok ciddi enfeksiyonlarda daha yiiksek dozlar (giinliik 4800 mg'a kadar) verilebilir.

Doktorunuz, enfeksiyonun giddetine gdre dozu azaltabilir veya artlrabilir'

Klindamisin konsantrasyonu 18 mg/ml'den fada olmamah ve uygulama hrz dakikada 30

mg'r agmamaldr. Qok hrzh uygulandrlr takdirde nadir olarak kalp krizine sebep olabilir.

Doktorunuzun talimatlanm tam olarak takip ediniz ve asla dozda kendiniz bir deligiklik

yapmaylnz.

Uzun s0reli kullamm bagka enfeksiyonlara yol agabilir'

Uygulama yolu ve metodu:

Kas igine ve damar igine uygulamr. Damar igine uygulandrfrnda geker veya salin (tuz)

gozeltisiyle kanqtrnlr ve damla halinde uygulanr'

Defi;ik Yaq gruPlan:

\- Qocuklarda kullantmr:

Qocuklarda (l ayhktan btiyiik) kg viicut a![h!r bagrna onerilen doz, giimde 3 veya 4 egit doz

geklinde 20 - 40 mg klindamisindir.

Doktorunuz ciddi enfeksiyonlarda, tedaviye tam yanlt gdzlenene kadar viicut a$rh[mdan

ba[rmsrz olarak giinde 300'a kadar yiiksek doz uygulayabilir'

Doktorunuz CLiN'i hangi dozda ve ne srkhkta almamz gerekti[ine karar verecektir.

Yag[larda kullantml:

Yaghlarda doz krsltlamasrna gerek yokhrr. Yeti5kinlerde uygulanan doz ile aymdr.
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Ozel kullanlm durumlarr:

B6brek yetmedi[i:

Herhangi bir doz ayarlannsr yaprlmasrna gerek yoktur.

Karaciler yetmedi[i:

Herhangi bir doz ayarlamast yaprlmastna gerek yoktur.

Uzun siireli kullanmak gerektilinde doktorunuz dUzanli karaciler, bdbrek ve kan testleri

isteyebilir.

EEer CLLN'in etkisinin gok giigl veya zayf oldufana dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacmtz ile konusunuz.

Kullanmamz gerekenden daha fazla CLiN kullandlysanrz

CL|N'den kullanmaruz gerekenden fazla kallanmqsanz bir doktor veya eczaa ile konuSumtz.

CLiN'i kullanmsy unuturstnrz

Eler bir CLiN dozunu tamamryla unuttuysanz bu durumu doktorunuzahaber veIiniz.

Unutulan dozlan dengelemek igin qifi doz almaymtz.

CLIN e tedavi sonlandrnldrfrnda olugabilecek etkiler

CLiN'i duzenli olarak ve tam olarak doktorunuzun dnerdigi qekilde kullarun. Kendinizi iyi
hissetseniz dahi tedaviyi kesmeyi4 gunkii tedavi erken sonlandtnlrsa ilag mikoplann
tamamr Oldiirmemig olabilir ve enfeksiyon tekrarlanabilir.

4, Olasl yan etkiler nelerdir?

, Tum ilaglarda oldulu gibi CLIN de yan etkilere neden olabilir; bununla beraber bu yan
v etkiler herkeste ortaya grkmayabilir.

Agafldakilerden biri olursa, CLiN ku[anmayr durdurunuz ve DERHAL doktorunuza
bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil b6liim[ne batvurunuz:

o Aniden hapgrma, soluk almada gugluk, yiiz, gdz kapaf,r ve dudaklarda qiqkinlik,

deride dokuntti qeklinde krzarma, ka$rntl (tizellikle tiim vticudu etkiliyorsa).

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir.

Eler bunlardan biri sizde mevcut ise sizin CLIN'e kargr ciddi alerjiniz var demektir. Acil
hbbi miidahaleye veya hastaneye yatrnlmamza gerek olabilir.

Bu gok ciddi yan etkilerin hepsi gok seyrek g6riiliir.

CLiN ile goriilen diler yan etkiler apagdaki gibi olup yan etkiler a9a$daki kategorilerde
gOsterildili gekilde srlanmtgtr.
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Qok yaygrn : l0 hastamn en az birinde goriilebilir.
Yaygn : l0 hastarun birinden az, fakat 100 hastamn birinden fazla gi!'riilebilir.

Yaygrn olmayan: 100 hastanrn birinden az, fakat 1000 hastarun birinden fazla g0riilebilir.

Seyrek : 1 .000 hastamn birinden az gdriilebilir.

Qok seyrek : 10.000 hastamn birinden az gOriilebilir.

Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygrn:
. Anormal karaciler fonksiyon testleri
. Kann aEnst, ishal
. Tromboflebit (Toplardamarlann iltihabrna balh kan prhtrsr oluqumu) (intravenoz

enj eksiyondan sonra)

Yaygln olmayan:
o Makiilopapiiler (deride hafi f kabank) daikiintiiler, iirtiker
. Tat alma duyusunda bozulma
. Diisiik tansiyon (bag donmesi veya baylma), nadiren kalp krizi (enjeksiyon hzh

yaptltrsa)
o Bulantt ve kusma
. AErr, apse olugumu (kas igine uygulamadan sonra)

Seyrek:
o Birden frzla eklemde giglik, a!n, hassasiyet

o Kan iire nitrojen (BUN) ve serum kreatinin diizeylerinin artmasl

o Giinliik idrar miktarrrun azalrnasr (oligiiri) vdveya idrarda protein tespit edilmesi

(protei niiri)

Bilinmiyor:
o Kadrn cinsel orgamnda iltihap
. Gegici notropeni (lokopeni), eozinofili, agraniilositoz ve trombositopani

o Alerjik reaksiyonlar
. Ozofajit, dzofageal iilser (yemek borusunda iltihap ve yara)

. Sanlft (derinin sarannasl ya da g0zlerde beyazhklar qeklinde giirtiliir)

. Eriterna multiforme (ciltte ve g0z gewesinde kan oturmasl, ;i$lik ve krzankltkla

seyreden iltihap), ddkiintii, kaqrnh

o Stlvens Johnson Sendromu (ciltte ve gdz gevresinde kan oturma$, qiglik ve

krzankhkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroz (deride igi srvr dolu

kabarcrklarla sey"eden ciddi 6ir hastahk), eksfoliyatif dermatit (bir tiir deri hastahlt)'

morbilliform benzeri cilt krzankhlr, vezikiilobiilldz dermatit (bif ge$it deri hastah$)'

deriye ait ciddi yan etki reaksiyonu (SCAR)

. Uygulama yerinde giSkinlik, krzanklrk, sertlegme, tahriq (kas igine uygulamadan

sonra)

Eler bu kullanma lalimatmda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etki ile karS astsanrz

doklorunuzu veya eczacrnzr bilgilendiriniz.

5. CLIN'in saklanmasr

CL\N'i gocuklann gdremeyece!,i, erisemeyece$i yerlerde ve ambalaimda saklaymtz'
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30"C'nin alhnda oda srcakh$nda saklayrruz.

Son kullanms tarihi ile uyumlu olarak kullantnz

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLLN'i kullanmaymE.

Eler iiriinde ve/veya ambalajrnda boarkluklar fark ederseniz CLiN'i kullanmaymrz.

Rahsat sahibi: i.E.ULAGAY ilag Sanayii TURK A.$. Dawtpay Cad. No:12, (34010)
Topkapr - ISTANBUL

aretim yefi: i.E.ULAGAY ilag Sanayii TURK A.$. Davutpaga Cad. No:12, (34010) Topkapr
_ |STANBUL

Bu kullanma talimafi ......-...-... --..-..-- tarihinde onaylanmrynr.


