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KULLANMA TALIMATI

ORNiDONE fort lilm tablet
A[tzyoluyla almrr.

o Ethin mtdde:
Ornidazol
Her film kaph tablet 500 mg ornidazol igerrrektedir.
o Yar&rrct maddeQer): Hidroksipropil metil seltlloz, milaolaistalin selilloz, niqasta

magnezyum stearat, PEG 4000, metilen klorilr, metil alkol, opaspray white M-l-7120, saf su

Bu Kullanma Talimafinda:

L ORNLDONE FORT nedirve ne igln hullanthr?
2. ORNLDONE FORT,u kullanmadan 6nce dlkhd ediltusi gerekenler

3. ORNIDONE FORT nosl hallaruhr?
4. Olast yan dkiler nelcrdir?
5. ORNIDONE FORT'un sahlanmur

Baghklan yer almalrtadrr.

1. ORNIDOIYE FORT nedir ve ne igin kullanrhr?

ORN|DONE FORI ornidazol etkin maddesi igeren antibakteriyel (bakterilere kargr etkili) ve

antiprotozoal (protozoonlara kar$r etkili olan) bir ilagtr.
ORN|DONE FORT tabletlerin her biri 500 mg ornidazol igermektedir.

ORNIDONE FORT, l0 tablet igeren ambalajlarda sunulmaktadr.

ORNIDONE FORT, aqalrda belirtilen durumlarda kullarulr;
Kadrnlarda ve erkeklerde Trichomonas vaginalis'e ba$h genitotlriner (iireme ve idrar

yollan sistemi) enfeksiyonlar (iltihap oluqturan mikobik hastalft),

Amebiasis (tek httcreli bir parazit olan Entamoeba histolytica'nm neden oldufu bir

enfeksiyon hastah[rdn): Amipli dizanteri (giddetli ishal ile karakterize bir kalm

baEgsaft hastahsrf datlil, Entamoeba histolytica'nm neden oldu[u ttm int€stinal

(bigrrsaga ait) enielsiyonlar. Ozellikle amebik karaciler apsesi (irin kesesi) olmak

llzere, amebiasis'in ttlm ba$rsak sistemi dryrndaki formlarr.

Giardiasis (Giardia lamblia isimli parazitin bafrsaklarda neden oldu$u bir enfeksiyon

gegididir)
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Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6ncc bu KIILLAI\MA T
okuyunuz, 9[nk[ sizin igin Unemli bilgiler igermektedir.

,TIIttI dikkatlice

o Bu httlmma talimattru. s&lqtnu. Daha sonra tebm ohtmaya ifuAaA &tyobilirsiniz-

o E$er ilave sorulmmtz ohrsa, liltfen dobonmuzaveya eczactnaa dmugma.

o Bu ilaC ki$isel olarak sizin igin regete edilmigtir, bagkolanno vermeyiniz.

o Bu ilacm hrllanmt srasttda, dofuora veya lnstanelre gitti{inizde doborumtza bu

ilao fulland$truz sdyleyiniz.
o Bu talimatta yoztlanlwa ayrcn uyuruE. Ilry tnklanda size dturilen funm &gmda

yfuehveya dilgfrk doz hillanmaYma.



2. ORMDONE FORT'u kullanmaden Once dikkrt edilmesi gerekenler

ORNIDONE FORT'u agafdaki durumlarda KULLAITTMAYIMZ

E[er:
- Ornidazol veya di[ernitroimidazol ttlrevlerine kargr agrr duyarhh$nrzvarsa
kullanmaymz.

onNinoNE FoRT'u agaErdaki durumlarda nixru,tr,l rrUr,r,lxurnz

E$er:
- Merkezi sinir sistemi hastahlrnz (6m. epilepsi veya multipl skleroz) varsa dikkatli

kullanmz.
- Karaci$er hastahfrmz varsa dikkatli kullanmz.

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir d6nemde dahi olsa sizin igin ge4erliyse llltfen

V doktonrnuzadamgmz.

ORNbONE FORT'un yiyecekve igecek ile kullanrlmasr

ORNIDONE FORT yemeklerden sonrq tok kamrna larllamlmaltdr.
Ornidazol kullanllrken ve ilag kesildik:ten sonra en az 3 gtin boyunca alkol almmamalldr.

Hamilelik
Ilau htllanmadan dnce doWorumnaveya ecz,t ctruza darugmrz.

ORNIDONE FORT, gebelilin erken saftrasrnda gerekli olmadrkgaverilmemelidir.

Tedainiz srasmda h,amile oldu{uruuu fark efurseniz hemen fuHorumna veya eczacmtza

darugmrz.

Emzirme
ilact hilanmadan dnce doWonmtuaveya eczactnaa furugtna.

. ORNIDONEFORT,emzinnedonemindegerekliolma<hkgaverilmemelidir.v
Arag ve makine kullantmr
ORNjDONE FORT alan hastalarda uyku hali, bag d6nmesi, fiemor (titreme), rijidite (kaslann

sertleEmesi), koordinasyon bozukluklan, n6be! vertigo (denge bozuklupundan kaynaklanan

ba.g dOnmesi) veya gegici biling kaybr gdrtilebilir. Bu etkiler meydana gelirse, arae ve makine

kullanrmr gibi dil*at igleri etkileyebilir.

ORNIDONE FORT,un igeri$nde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda dnemli

bilgiler

ORN|DONE FORT igeri[indeki bulunan yardrmcr maddelere kargr bir duyarhhprnz yoksa bu

maddelele ba[h olumsuz bir etki beklenmez.

Difer ilaglarla birlikte kullanrmt

ORNIDONE FORT aqalrdaki ilaglarla birlikte kullamlrken dil*atli olunmahdn.
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o Kumarin tipi oral antikoagtllanlarrn etkisini potansiyalize eder. Antikoaglllanur dozu
bu do!rultuda ayarlanmahdr.

o Simetidin (antihistaminik), fenitoin ve fenobarbital gibi antiepileptik ilaglar ve lityrm
ile birlikte lullamlrken dildotli olunmahdr.

o Omidqzol vekuronyum bromtlrtln kas gevgetici etkisini vzaflir.

E{er regeteli ya da regetesiz herhongi bir ilaa gu ando htllanryorsana veya son zamanlorda

hrllandtntz ise littfen doHorurutza veya eczactnaa bwilar lakhnda bilgi veriniz.

3. ORNIDONE FORT nasrl kullanilrr?

o Uygun kullanrm ve doz / uygulama srkh$ igin talimatlar:
ORNIDONE FORT, daima yemeklerdur sonra apzdan ahnmaldrr.
Ne srkl*ta ve kag tablet ORN1DONE FORT lullanaca[rnzr doktorunuz size sOyleyecektir.

Tedaviye vereceliniz cevaba ve hastah$rnza g6re, dolilorunuz daha yltksek ya da daha

dUgkdoz dnerebilir.
Doktonrnuzun 6nerdi[i dozu agmaymrz.

o Uygulama yolu ve metodu:
ORNDONE FORT, sadece a$admkullanm igindir.

o De[igikyag gruplan:
qocutrlarAe fo[anrmr: ORNIDONE FORT'un doz ayarlamast gocuklarda Wcut aSrltlma
gdre yaprlmaktadr.
yagllaiOa kullanrmr: Yaqhlarda doz ayarlamasrna iligkin bilgi mevout deSildir.

. Ozet kullanrm durumlan:
B6brek yetmezlifi: Bdbrek fonksiyon yetnezligi olan hastalarda doz ayarlamas yapilmasma

gerek yolCur. Anoak bobrek yefinezli[i olanlarda dikkatli kullautnahdr.
i<ro"ig." yetmezli$: A$ karacifer yetrrezli[i olan hastalarda doz arahlr iki kat fazla

olmahdn.

Erter ORN|DONE FORT'un etkisinin gok ghglfi veya zaytf oldu{una dair bir izleniminiz var

ise doborwtuz veyo eczactn z ile korusunw-

Kullanmanz gerekenden daha fazla ORNIDONE FORT kullandrysanrz:

ORN\DONE FORTTan htllanmaruz gerekerden frulasmt htllanmtgsana bir dobor veya

eczaa ile konugmttz.

ORNIDONE FORT'u kullanmay unutursanu

Doktorunuz ORNIDONE FORT ile ilgili tedavinizin ne kadar siirece[ini size bildirecektir.

Tedavinizi erken ve doktorunuzun bilgisi drgmda kesmeyiniz.

Ilacmut almayr unutnaymu.
(Jntiulan dozlmt dengelemekigin gtfi doz almaytnu-

ORNIDONE FORT ile tedavi sonlandrnldrfrndaki otugabilecek etkiler:
Bulunmamaktadr.
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4. Olasr yan etkiler nelerdir?

TUm ilaqlar gibi ORNIDONE FORT'un igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde

yan etkila olabilir.

Aga$dakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza sDyleyiniz:
- Uyku hali, soluk almada zorlulg deri rahatszhklan
- Bag alnst
- Bulantr, kusma gibi gashointestinal hastahklar, sanltk

Bazr iz.ole vakalarda bag d6nmesi, temor, rijidite, koordinasyon bozukluklan, nObet,

yorgunlulq vertigo, gegici biling kaybr ve duyrsal veya kangft periferal ndropafi gibi merkezi

sinir sistemi hastahklan bildirilmi$ir. Tat alma bozuklu[u anormal karaci$er fonksiyon

testleri ve cilt roaksiyonlan g6zlenmigtir.

Bunlar ORNiDONE FORT'un hafif yan etkileridir.

\a E$er bu htllanma talinatufu balai gegmeyen furlwtgi bir yan etki ile kargilagtsura
doWonmrzu veya eczcotnan bilgilendiriniz.

5. ORNIDONE FoRT'un saklatrmasr

ORN|DONE FORT'I gocuklann giiremeyece$i, erigemeyece$i yerlerde ve ambalaimda

saHayma.

250c'nin altrndaki oda srcakhklarrnda saklaymrz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olrrrak kullanrnz.

Ambatajdaki son htllowna twihirden sotra ORNLDONE FORT'V htllamtaymtz.

E[er urunde velveya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz ORNIDONE FORT'u

kullanmayntz.

. ^Ruhsut sahibi:l.r Tripharma llag San. ve Tic. A.$.
Reqitpaga Mah. Eski Biiyiikdere Cad. No.4
34467
Maslak / Sarryer/ iSreNgul
Telz 0212 366 84 00

Faks:0212 2762020

Oretimyeri:
Abdi ibrahim ilag San. ve Tic. A.$.
Sanayi Mahallesi. Tung Caddesi. No: 3

Esenyurt / istanbul

Bu hrllanm,o talimau .... torihfude onoylanmtgtv.


