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KI]LLAIYMA TALiMATI

KLINDAN 150 mg kapsill
A$zdan ahnrr.

o Ethk nadde:
Herkapsiil, 150 mg klindamisine egde[er 163.5 mg klindamisin HCI igerir.

o Yardtmq maddeler:
Laktoz monohidrat, mrcr niqastasq talk, magnezyum stearat, jelatira sodyum lauril siilfat,
eritrosin, indigotin, titanyum dioksit

Bu kullenma talimatrnda:

,. KLiNDAII nedirve ne igin kullarulr?
2. KLiND A}l\ kullanmadan ance dikkat edilmcsi gerehenler
3. KLiI\DAII rasdtullanilr?
1. Olast yan etkiler nelerdfu?
5. KLiNDAII'Iz saklanmast

Baghklan yer almaktedrr.

1. KLiItDAI\t nedirve nigin kullanilrr?

KLINDAN, agzdn ahnan ve linkozamid gnrbu bir antibiyotik olan klindamisin (klindamisin
hidroklortirii geklinde) igeren bir kapstildtir.

KLiNDAN 16 kapstil igeren blisterde, kullanma talimatrrun da igerisinde yer aldr[r karton
kutuda sunulmaktadrr.

KLINDAN, doktorunuzun uygun gormesi durumunda, klindamisine duyarh bakterilerin
neden oldupu aqagdaki akut/kronik enfeksiyonlann tedavisinde kullamlrr:

o Alt solunum yollan enfeksiyonlan: Brongit,?afrifre, akci$er absesi gibi
o Ust solunum yollan enfeksiyonlan: Bademcik iltihabr, yutak-bo[az iltihabr (farenjit),

sintizit, orta kulak iltihabr, kzrl gibi.
o Jinekolojik (kadrn iireme sistemi ile ilgili) enfeksiyonlar
o Qegifli deri enfeksiyonlan: Akne, seltlit, krl dibi iltihabr (fronkiil), abse gibi.
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Bu ilacr kullanmaya baglamadln 6nce bu KULLAIIMA TALIMATINI dihkatlice
okuyunuzr gflnkfi sizin igin dnemli bilgiler igermektedir.
o Bu hillanma talimattru saklayna. Dalu sonra tebar ohtmaya ihtAag duyabilirsiniz.
o EEer ilne sorulartna olursa, l*tfen doldorunuzaveya eczacmtza daruStruz.
o Bu ilag kisisel olarak sizin igin reqete edilmigtir, baEkalmtru vermeyiniz.
o Bu ilacm hilarumt srasutdo, dofuora veya hastaneye gitti$inizde dofuorumtza bu ilact
htll anfi finan s 6yl eyiniz.
o Bu talimatta yonlanlara 6ynen tqruruE. ilag hakhndo size dnerilen dozun &Smda yfihsek
vqo dfigfrh doz htllanmcymz.
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o Kemik ve eklem enfeksiyonlan: Kemik ve kemik iligi iltihaplan (osteomiyelit), eklem
iltihaplan (arrileibi

o Kann igi enfeksiyonlan: Kann zan iltihabr (peritonit) ve kann igi absesi gibi
o Bazr dig ve dig eti enfeksiyonlan: Dig eti absesi ve dig eti iltihabr (periodontit)

KLINDAI{, enfeksiyonun kana yayldr[r durumlarda (septisemi), kalp i9 ytizeyinin iltihabr
(endokardit) ya da AIDS hastalanndaki bazr enfeksiyonlar gibi daha ciddi olgulann
tedavisinde de kullamlabilir.

KLINDAI{ tek baqrna ya da ba*a ilaqlarla birlikte kullamldr[rnda malarya tedavisinde
etkilidir.

KLNDAN beyne gqmez,beyindeki ciddi enfeksiyonlann tedavisi igin uygun degildir.

2. KLiNDAIY'r kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

KLiNDAI\t'r aqa$deki dummhrda KULLAITTMAYIMZ

E[er;
o Klindamisine, linkomisine veya KLINDAI.I'rn igerdi$ diger maddelere karlr agrn duyarh

(allerjik) iseniz

KLiNDAI\I agefrdaki durumlarda nirc<^ltl,i KULLAIYINIZ

Agalrdakilerden biri sizde vasa, ya da gegmrgte olmugsa KLINDAI.I'In sizin igin uygrrn ilag
olup olmadrlrna karar vermesi igin ltitfen doktorunuza bildiriniz.

E[er;
ishalseniz, ya da antibiyotik aldrgrruzda genel olarak ishal oluyorsattz, ya da mide,
barsak problemleriniz varsa. Eper ilacr kullamrken ya M tedavi sonrasrnda sizde giddetli,
uzun stireli ya da kanh ishal meydana gelmigse derhal doktorunuza bildiriniz;
doktorunuza damgmadan ishal kesici bir ilaq almayrmz. Bu, antibiyotiklerle tedavi
sonrasmda oluqabilen barsak iltihaplanmaslrun (ps(xdomembran6z kolit) bir gOstergesi

olabilir ve tedavinin sonlandrnlmasr gerekebilir.

Di[er antibiyotiklerde oldugu gibi uzun stireli KLNDA].I kullammrnda direngli bakteri
ve mantar enfeksiyonlan geligebilir (siiper enfeksiyon). Bu agz yadavajinada pamukguk
geklinde ofiayagrkar. Bu olasrhk ve acil miidatrale igin tedaviniz mutlaka doktor kontolfl
dtmda yaprbmahdrr. ESer KLINDANI kullanrrken yada kullanrmr tamamladrktan hemen
sonra {gz ya da dilinizde beyazlagmq agr ya da gerdtal organlanmzda kaqrntr, akrntt
vann liitfen hemen doktonmuza bildiriniz.

Bobrek ya da karaciler problemleriniz varsa (eper KLINDAN'I uzun stire
kullanacaksamz doktorunuz sizden b6brek, karaciler ve kan testleri isteyebilir. Bu
kontrollerin kagrnlmadan, dtizenli olarak yaprlmasrna dilftat ediniz).

Asfim, egz:rma ya da saman nezleniz varsa
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o KLINDAN laktoz igerir. E[er datra dnceden doktorunuz tarafindan bazr gekerlere kar6r
dayarukszh$rnz oldu$u s6ylenmigse bu hbbi tirtinii almadan 6nce doktorunuzla temasa
geginiz.

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir d0nemde datri olsa sizin igin gegerliyse ltifen
doktorunuza damgrmz.

KLiNDAN'rn yiyecekve igecek ile kullanilmasr
Emilimi aqrsrndan ff[NOeNI'rn yiyecek ve igeceklerle bir etkilegimi yoktrn. ilacrmzr
yemekten 6nce veya sonra, ama yemek borunuzun tatrig olmamasr igin mutlaka bir bardak
dolusu su ile birlikte almz.

Hamilelik
ilaa htllanmadan 6nce doWoruntaoveya eczacmtza daruSmtz.

KLiNDAN'rn hamilelikte kullamlmasrrun guvenli olup olmadrlr bilinmemektedir. Bu
nedenle hamilelik d6neminde doktorunuz Onermedikge ftiNOaN kullanmayrmz.

Tedoviniz srastnda hamile oldu{uruzu fark ederseniz hemen dohorunuza veya eczocmaa
darugmu.

Emzime
Ilaq hilanmadan 6rce dofuorunuza veya eczacmtza doruSma.

KLINDAN'm anne siitiine gegtili bilinmektedir. Bu nedenle emzirme dOnerninde doktorunuz
Onermedikge ftINOeN kullanmayrmz.

Arag ve makine kullammr
KLiNDAN'rn araba ve tehlikeli makineler kullammma etkisi ilzerine 6zel gahgmalar
yaprlmamrgtrr. KLINDAI{ tedavisinin araba siirme kabiliyetine bir etkisi olabilecepi
diigiiniilmemesine ra[men, eger bir sorunuz olursa doktorunuza damgrruz.

KLiNDAN'rn igerilinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakknda dnemli bilgiter
KLINDAI.I, laktoz igerir. Bu nedenle, nadir kalrtrmsal galaktoz intoleransr, Lapp laktoz
yefinedigi ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastalann bu ilacr
kullanmamalan gerekir.

Bu trbbi tiriin her dozu I mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasrnda

"sodyum igermez".

Diter ilegler ile birlikte kullammr
Bazr ilaglarla birlikte ahndrgnda KLiNDAl.l'rn ya da di[er ilacrn etkisi degigebilir. Buntar
o Eritromisin (Bir antibiyotik); iki ilaq birbirinin etkisini yok eder.

o Kas gevgeticiler GLfNDANI bu ilaglann etkisini artrrabilir)
o DoEum kontrol haplan (KLiNDAN tedavisi srasrnda ya di KLNDAN tedavisini

braktrktan sonra 7 gti:n stire ile kondom gibi diper dopum kontrol ydntemlerini
denemelisiniz).

o Klindamisine cevap venneyen hastalar linkomisinden de fayda g6rmeyebilir.

!
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E$er regeteli veya regetesiz herhangi bir ilag lailantyors(ma veya son zamonlardo
hilandmtz ise, lfitfen doborurutzaveya eczacmrza bunlar lwkhnda bilgi veriniz.

f. Xf,iXOlX@ nasrl kullanrhr?

Uygun kullanrm ve doz./uygulama srkhlr igin talimatlrrr:
Doktorunuz KLiNDAl.l'r hangi dozdave ne srkhkta almamz gerekti[ine karar verecektir.
Eriqkinlerde doz iki, tig ya da d6rt egit doza b6liinerek efinliik 600-1800mg'drr.

Uzun streli kullanrm baqka enfeksiyonlara yol agabilir.

Doklorunuzun talimatlanm tam olarak takip ediniz ve asla dozda kendiniz bir de$igiklik
yap,Joayrnlz.

Uygulama yolu ve metodu:
KLINDAN'r bir bardak su ile abruz.

(./ 
eocuklarda kullammr:
Qocuklarda ampul (KLNDAN Ampul) formu tercih edilmekle birlikte, KLINDAN
kapsiillerin goctrklarda kullamhp kullamlmayaca[rna ya da enfeksiyonun giddetine bagh
olarak hangi dozlarda kullamlacaprna doktorunuz karar verecektir.

Qocuklarda Onerilen doz, enfeksiyonun ciddiyetine ba[h olarak her 6 saatte 3 ve 6 mg/kg
arasmdadrr. QocuSunuztur almasr gereken kapstil sayrcrna doktorunuz karar verecektir.

Yaghlarda kullanrmr:
Yagltlarda doz krsrtlamasrna gerek yoktur. Yetigkinlerde uygulanan doz ile aymdrr.

Ozet kullanrm dummlan:

B6brekyetmezlifi:
Herhangi bir doz ayarlamasr yaprlmasrna gerek yoktur.

(y Karaci[erYetmezliEi:
Herhangi bir doz ayarlamasr yaprlmasrna gerek yoktur.
Uzun stireli kullanmak gerekti[inde doktorunuz diizenli karaci[er, b6brek ve kan testleri
isteyebilir.

E$er I{LNDAN'w etfisinin gok gtglii veya zaytf oldufiuna dair bir izleniminiz varsa,
dofuorurutz vqla eczactruzla konusumtz.

Kullanmanz gerekenden daha fazta Kl,iltlDAll kullandrysanrz
KLNDAN'dan hilanmonu gerekcnden fazlasmt htllanmrysana hemen bir dofuora veya en
yahn lnstanenin aciline b asvurumtz.
Bogalmrg datri olsa ilaq blisterini yamruzda g6tiiriiniiz.

ff,iXmX'r kullanmayr unutursanu
Eper bir KLINDANI dozunu tamamryla unuttuysamz bu durumu doktorunuza haber veriniz.
Unutulan dozlart dengelemek igin qifi doz almaymtz.
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KLiNDAN ile tedavi sonlrrndrnldrFndaki olugabilecek etkiler
Xf,tfntf'r dtizenli olarak ve tam olarak doktorunuz Onerdili gekilde kullamn. Kendinizi iyi
hissetseniz dahi tedaviyi kesmeyin; giinkti tedavi erken sonlandrnlrrsa ilag mikroplann
tamamm Oldtlrmemig olabilir ve enfeksiyon tekrarlanabilir.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Ttinn ilaqlarda oldupu gibi KLNDANI da yan etkilere neden olabilir; bununla beraber bu yan
etkiler herkeste ortaya grkmayabilir.

Aga$dakilerden biri olursa, K,INDAN'I kullanmayr durdurunuz ve DERIIAL
doktomnuza bildiriniz veya size en yahrn hastanenin acil bbltmflne bagvurunuz:

o Aniden hapgrrm4 soluk almada giigliik, yt,u,, 96z kapaEr ve dudaklarda gigkinlik, deride
d0kiint0 geklinde krzarma" kaqrntr (Ozellikle ttim viicudu etkiliyorsa)

. Bdann hepsi gok ciddi yan etkilerdir.
v Eper bunlardan biri sizde mevcut ise sizin KLINDAI.I'a karqr ciddi alerjiniz vdr demektir.

Acil Ubbi miidahaleye veya hastaneye yatrnlmunzagerek olabilir.
Bu gok ciddi yan etkilerin hepsi gok seyrek gOriiltir.

KLINDAN ile g0riilen di[er yan etkiler agaprdaki gibi olup yan etkiler aga[rdaki
kategorilerde g0sterildigi gekilde srlanmrgfir.

Qokyaygm
Yaygm
Yaygrn olmayan
Seyrek

Qok seyrek
Bilinmeyen

Yaysrn:
I(annaSnsr

t/ Ishal
Anormal karaciler fonksiyon testleri

Yavsrn olmavan:
Maklllopapiller (deriden hafif kabank) cilt kzankl{r
Kusma
Bulantr
DOkfinfii

l0 hastamn enaz I inde gOrtilebilir .

l0 hastamn birinden az,fak,at 100 hastarun birinden fazla gOrlilebilir.
100 hastamn birinden az,fakat 1000 hastailn birinden fazla gOriilebilir.
1.000 hastailn birinden az g6riilebilir.
10.000 hastamn birinden az gOriilebilir.
Eldeki verilerden hareketle tatmin edilemiyor.

Sevnek:
Kan tire nitnojen (B[IN) ve serum kreatinin dtizeylerinin artrmasr
Giinliik idrar miktannrn azalmasr (oligiiri) velveyaidrarda protein tespit edilmesi(proteintiri)
Birden fazla eklemde Si$rlq a$n, hassasiyet

Bilinmivor:
Ikdrn cinsel orgamnda iltihaplanma (Vajinada iltihap)
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Eozinofili (bir tiir alerji hiicresi), Agrantilositoz (beyu kan hiicreleri sayrsmda azalma),
tombositopeni (trombosit-kan pulcuSu- saymmda azalma), gegici nOtropeni (6kopeni)
Alerjik reaksiyonlar
Tat alma duyusunda bozulma
Ozofageat iilser, Ozofajit (yemek borusu iltihabr ve yara)
Sanhk
Vezikiilobtill0z dOkiintiiler (bir gegit deri hastah[r), dOldintii, Steven Johnson
Sendromu/eritema multiforme (Ciltte ve gilz gevresinde kan oturmasr, giglik ve krzankhkla
seyreden iltihap), toksik epidermal nekroz (deride igi srvr dolu kabarcrklarla seyreden ciddi bir
hastal*), eksfoliyatif dermatit (bir tiir deri hastah[r), morbilliform benzeri cilt krzankh[r,
kagrntr, deriye ait ciddi yan etki reaksiyonu (SCAR)

E$er bu htllanma talimatmda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile kmsilasrsana
dofuorunuzu veya eczacmtn bilgilendiriniz.

5. KLiNDAIt'rn saklanmasr

KLNDAN'r gocuHartn gdremeyece$i, erisemeyece{i yerlerde ve ambalajmda saHaytruz.
30"C'nin alflndaki oda srcakh[rnda saklayrruz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnlz.
Ambalajdalci son htllanma trihinden sonra KLLNDAN\ kullanmryma.

E[er iirtinde velveyaambalajrnda bozukluklar fark ederseniz KLINDA].I'I kullanmaymrz.

Ruhsat sahibi:
glrlN,r ireq sANr. ve ric. a..9.
3 4440 Beyo[lu-iSTANBLTL

Oraim yeri:
slrild ireq sAN. ve tic. A.g.
GOSB 41480 Gebze-KOCAELi

U Bu htllanma talimafi ...tarihinde onoylanmtstr.
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