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KULLAI\IMA TALIMATI

oRNiSiD Film Tabtet
Alrz yoluyla almrr.

o Ethinmadde:
Omidazol
Her film kaph tablet 250 mg ornidazol igermektedir.
o Yardtmct modde(ler): Mikrokristalin selltloz, nigast4 metilhidroksietil seluloz,
hidroksipropil metil seltiloz, magnezyum stearat tallg titandioksit

Bu Kullanma Talimefinda:

l. ORNiSLD nedb ve ne lgln hullanilv?
2. ORNiSiD'i kullanmadan ance di**at dibnesi gerekenler
3. ORNISiD noryll kullanilv?
1. Ol.avyan ethiler nelerdh?
5. OENisio'in saHannust

Baghklan yer alma}tadrr.

l. ORNISID nedirve ne igin kullanrhr?

ORNISID, omidazol etkin maddesi igeren antibakteriyel (bakterilere kargr etkili) ve
antiprotozoal (protozoonlara kargr etkili olan) bir ilaqfir.
ORNISID tabletlcrin her biri 250 mg ornidazol igennektedir.
ORNISID, 20 tablet igeren ambalajlarda sunulmaktadr.

ORNISID, agafrda belirtilen durumlarda kullamlrr;
o Kadrnlarda ve erkeklerde Trichomonas vaginalis'e bagL genitoiiriner (tireme ve idrar

yollan sistemi) enfeksiyonlar (iltihap olugturan mikobik hastaltk),
o Amebiasis (tek htlcreli bir parazit olan Entamoeba histolflica'mn neden oldupu bir

enfeksiyon hastahfrdr): Amipli dizanteri (giddetli ishal ile kmakterize bir kalrr
ba$rrsak hastahgrl dahil, Entamoeba histolytica'nm neden oldu[u ttim intestinal
(baSrrsa[a ait) enfeksiyonlar. Ozellikle amebik karacifer apsesi (irin kesesi) olmak
llzere, amebiasis'in tllm balrsak sistemi dryrndaki formlarr.

o Giardiasis (Giardia lamblia isimli parazitin baErsaklarda neden oldu[u bir enfeksiyon
gegididir)

\,

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KIILLAITTMA TALIMATINI dikkattice
okuyunuz, gfinklt sizin igin 0nemli bilgiler igermektedir.

o Bu htllamta talimatmt saklayna. Daln sonra tebar ohmrya ifuAaC duyabilirsiniz.
o EEer ilave sorulmmtz olursa, littfen fuHorunuzaveya eczacmaa domgma.
o Bu ilag kigisel olarak sizin igin regete edilmigtir, bagkalanru vermeyiniz.
o Bu ilacrn hilantmt srasmdo dohora veya lustarcye gittifrinizde doktoruruaa bu

il au fullan&firna t sdyleyiniz.
o Bu talimatta yanlanlma oyrcn uyuruE. Ilry lakhnfu size hrurilen dozun dqmda

yfrhsehveya dilgfik doz htllanmayma.



2. ORNISID'i kullanmadan 6nce dil*tt edilmesi gerekenler

ORNiSiD'i aga$daki durumlarda KULLAITIMAYIMZ

Eper:
- Ornidazol veya diler nitroimidazol tllrevlerine kargr agrr duyarhh$nz varsa
kullanmayuuz.

ORNiSiD'i agagdaki durumlarda ollil(ATLi rUr,r,ruVrNrz

E$er:
- Merkezi sinir sistemi hastal{rnz (6rn. epilepsi veya multipl skleroz) varsa dikkatli
*ullanrmz.
- Karaciler hastal{ruz varsa dilkatli kullanurrz.

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir dOnemde datri olsa sizin igin gegerliyse l0tfen

U doktorunuza danrgrnrz.

ORNiSiD'in yiyecekve igecek ile kullanrlmasr

ORNISTD yemeklerden sonr4 tok kamrna kullamlmahdn
Ornidazol kullanrlrken ve ilag kesildikten sonra en u 3 giin boyunoa alkol ahnmamahdr.

Hamilelik
Ilrct htllanmadon 6rce dofuorumtzavEla ecz(rctntza danqmrz.

ORNISID, gebeli$n erken saflrasrnda gerekli olmadrkga verilmemelidir.

Tedaviniz strasmda lnmile oldu{amau fark ederseniz hemen dolaonmuza veya eqzactnaa
darugmtz.

Emzime
Ilact kallmmafun dnce doWontmtza veya eczacrnaa darugma.

r ORNISiD, emzirme d6neminde gerekli olmadrkgaverilmemelidir.
\./

Arag ve makine kullrrnmr
ORNISID alan hastalarda uyku hali, bag d6nmesi, fiemor (titreme), rijiditc (kaslann
sertlegmesi), koordinasyon bozukluklan, n6bet vertigo (denge bozuklulundan kapaklanan
bag d6nmesi) veya gegici biling kaybr gtiriilebilir. Bu etkiler meydana gelirse, arag ve makine
kullanrmr gibi dikkat gerektiren igleri etkileyebilir.

ORNiSiD'in igerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakhrnda Onemli bilgiler

ORNISTD igeritindeki bulunan yardrmcr maddelere karpr bir duyarhhlrnz yoksa bu
maddelere balh olumsuz bir etki beklenmez.

DiEer ilaglar ile birlikte kullanrmr

ORNISID agagdaki ilaglarla birlikte kullanrlrken dikkatli olunmahdrr.



o Kumarin tipi oral antikoag0lanlann etkisini potansiyalize ede.r. Antikoagtllamn dozu bu
dogultuda ayarlanmahdn.

o Simetidin (antihistaminik), fenitoin ve fenobarbital gibi antiepileptik ilaglar ve lityrm ile
birlikte kullamlrken dil&atli olunmahdr.

o Ornidazol vekuronyum bromiirtin kas gevgetici etkisini luzatr.

Efier regeteli ya da regetesiz lurhangi bir ilaa gu anda hilanryorsana Wa son zamanlarda
hilandmtz ise ltttfen dohonrmaaveya eczacmaa bunlar lnkhnda bilgi veriniz.

3. ORNISID nasrl kullanrhr?

o Uygun kullanlm ve doz / uygulama s*h[r igin talimatlar:
ORNISID, daima yemeklerden sonra a[zdan ahnmahdr.
Ne srkhkta ve kag tablet ORNISiD kullanacaprnzr doltorunuz size sOyleyecektir.
Tedaviye verecefiniz cevaba ve hastahsrnva g6re, doktorunuz daha yiiksek ya da daha

. d0gtlk doz Onerebilir.
U Doktorunuzun Onerdili dozu agmayrmz.

. Uygulama Yolu ve metodu:
ORNISID, sadece afiztaa kullanrm igindir.

o Deligikyag gruplan:
Qocuklarda kullanrmr: ORNISID'in doz ayarlamasr gocuklarda vllcut alrhsrna g6re
yapilmaktadlr.
Yaglilarda kullanrmr: Yaqlilarda doz ayarlamasma iligkin bilgi mevcut de[ildir.

o Ozd kullanrm durumlan:
B0brek yetmezli$: B6brek fonksiyon yemezlifi olan hastalarda doz ayarlamasr lapilmasrna
gerek yoltur. Ancak bObrek yefinezlili olanlarda dil*atli kullanrlmaltdr.
Karaciler yetmezli$: AEr karaci[er yetmezligi olan hastalarda doz arahlr *i l<x fazla
olmahdr.

Eger ORNISiD'in etkisinin gok gilglil veya zryf oldufiuna dair bir izleniminiz vo ise

U dohorurutz veya eczactna ile konugunuz.

Kullenmanz gerekenden daha fazla ORNiSiD kuttandrysanz:
ORNISID'den htllanmana gerekcnden fazlasm htllamugsana bir fuHor veya eczaa ile
konugurutz.

ORNiSiD'i kullanmay unuturcanz
Doktorunuz ORNISID ile ilgili tedavinizin ne kadar surecefini size bildirecektir.
Tedavinizi erken ve doktorunuzun bilgisi drgrnda kesmeyiniz.
Ilacrnrzr almayr unufrnaymz.
Unutulan dozlart dengelemek rcin ctfi doz almaytna.

ORNiSiD ite tedavi son}rndrnldr[mdaki olugabilecek etkiler:
Bulunmamaktadr.



4. OIas yan etkiler nelerdir?

Tilm ilaglar gibi ORNISID'in igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler
olabilir.

Aga$dakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza sdyleyiniz:
- Uyku hali, soluk almada zorluk, deri rahatszlftlan
- Bag alnsr
- Bulanfl, kusma gibi gastrointestinal hastahklar, sanhk

Bazr izole vakalarda baq d6nmesi, hemor, rijidite, koordinasyon bozukluklarl n6bet
yorgunlulq vertigo, gegici biling kaybr ve duyrsal veya kangrk periferal ndropati gibi merkezi
sinir sistemi hastahklan bildirihni$ir. Tat alna bozuklu[u anormal karaciler fonksiyon
testleri ve cilt reaksiyonlan giizlenmigtir.
Bunlar ORNISD 'in hafif yan etkileridir.

U Efier bu htllanma talimatrnda bahsi gegneyen lwrhangi bir yan etki ile kargilasvsaruz
doWorurupu veya eczrctnat bilglendirintz.

5. oRNislD'in saklanmasr

ORN[S[D' i gocuHarm ghremeyecerti, erigemeyece[i yerlerde ve ambalajtnda saklayrna.

25'C altrnda oda srcakhklannda saklayrnrz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnz.

Ambalojdaki son htllartna tarihinden sowa ORNiSiD'i hrllonmayna.

E[erttrtlnde ve/veya ambalajrnda bozukluklar ftrk ederseniz ORNiSiD'i kullanmayuuz.

Ruhsut sahibi:
Abdi ibrahim ilag San. ve Tic. A.g.

r Regitpaqa Mah. Eski Biiyi,ikdere Cad. No.4\,' 34467
Maslak / Sarryer/ ISTANBUL
Tel:0212 366 84 00
Faks:0212 2762020

Oraimyeri:
Abdi lbrahim ilag San. ve Tic. A.$.
Sanayi Mahallesi, Tung Caddesi, No: 3
Esenyurt / istanbul

Bu hilanma talimafi .... tarihinde onaylwtmrytr.


