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KTILLAI\MA TALIMATI

ORNiSb fort film tablet 500 mg
A$z yotuyla almr.

o Etkin madde:
Ornidazol
Her fihn kaph tablet 500 mg ornidazol igermektedir.
o Yardutrct nudde(er): Hidroksipropil metil seltlloz, milaolaistalin seltlloz, ni$asta,
magnezyum stearat, PEG 4000, metilen kloriir, metil alkol, opaspray white M-l-7120, saf su

Bu Kullenma Talimatrnda:

1. ORNISiD FORT nedb ve ne fuin hullorutu?
2. ORNiSiD FORT'u hullanmadan hnce dihkat edilmesi gerekenlcr
3. oRNiSlD FORT nosl hullanthr?
1. Olastyan dkiler nelerdir?
5. ORNISID FORT'un saklunmtst

Baghklan yer almaktadrr.

l. ORNISID FORT ndir ye ne igin kullanrhr?

ORNISiD FORT, ornidazol etkin maddesi igeren antibakteriyel (bakterilere kargr etkili) ve

antiprotozoal (protozoonlara kargr etkili olan) bir ilagtr.
ORNISID FORT tabletlerin her biri 500 mg ornidazol igermektedir.
ORNisiD FORT, l0 tablet igeren ambalajlarda sunulmaktadr.

ORNISID FORT, agalrda belirtilen durumlarda kullamlr;
o Kadrnlarda ve erkeklerde Triohomonas vaginalis'e ba[h genitotlriner (iireme ve idrar

yollan sistemi) enfe.ksiyonlar (iltihap oluqturan milaobik hastaltk),
o Amebiasis (tek htlcreli bir parazit olan Entamoeba histolytica'nm neden oldu[u bir

enfeksiyon hastahfrdr): Amipli dizanteri (giddetli ishal ile karakterize bir kahn baSrsak
hastahfir) dahil, Entamoeba histolytica'nm neden oldulu tUm intostinal (batrrsafa ait)
enfeksiyonlar. Ozellikle amebik karacifer apsesi (irin kesesi) olmak iizore, amebiasis'in
ttlm bafnsak sistemi drgrndaki formlan.

o Giardiasis (Giardia lamblia isimli parazitin bafrsaklarda neden oldufu bir enfeksiyon
gegididir)

ty

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 0nce bu KULLAI\IMA TALIVIATINI dikkattice
okuyunuz, gfinkt sizin igin Unemli bilgiler igermektedir.

o Bu hilamta talimattru saHaymu. Daha sonra tebar ohtmaya ifuAag dtryabilirsiniz.
o EEer ilave sorulanntz olursa, l*tfen dobortmuzaveya eczacmua dantgma.
o Bu ilag Hgisel olarak sizin igin regete edilm$tir, bagkolanru vermeyiniz.
o Bu ilaan kallantmt srasrtda dobora veya hostoruy gitti$inizde dolaorumtza bu

il aa ful I an&firntz sdy ley iniz.
o Bu talimdto yanlanlara qynen uymw. Iloo lnl*mda size dwrilen fuzm &gmda

yfrhseh veya dfrgfrk fuz hrllotmayrna.



2. ORNiSID FORT 'u kullanmadan 6nce dikkrt edilmesi gerckenler

OnNiSin FORT 'u agafirdaki durumlarda KIILLAITIMAYINIZ

E$er:
- Ornidazol veya di$er nitroimidazol ttlrevlerine kargr agrn duyarhhlrnz varsa
kullanmayuru.

onxisio F0RT 'u agaldaki durumlarda DtxxLtLl KULLANIMZ

E[er:
- Merkezi sinir sistemi hastah[rnz (6rn. epilepsi veya multipl skleroz) varsa dikkatli
Iollanrmz.
- Karaoifer hastahfuuz varsa dikkatli lorllammz.

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir dOnemde dahi olsa sizin igin gegerhyse ltttfen

9 doktorunuza danrgmrz.

OnXiSiO FORT'un yiyecekve igecek ile kullanilmasr

ORNISD FORT yemeklerden sonra, tok karnrna kullamlmahdr.
Omidazol kullanrlrken ve ilag kesildikten sonra en az3 g|in boyunca alkol almmanrahdr.

Hamilelik
Ilau htllanmadan dttce dokontntaa veya eczactntza darug mtz.

ORNiSID FORT, gebelilin erken saft asrnda gerekli olma&kga veritnernelidir.

Tedaviniz srasmda lwmile oldr{aruau fark ederseniz lumen fuHorunuza veya eczactnaa
darugmrz.

Emzirme
ilact htllanmodan 6rce doltonmuzaveya eczactnao dorugma.

. ORNisiD FORT, emzirme diineminde gerekli otnadftgaverilmemelidir.U
Arag ve makine kullanrml
ORNISiD FORT alan hastalarda uyku hali, bag d6nmesi, tremor (tifieme), rijidite (kaslann
sertlegmesi), koordinasyon bozukluklan, n6bef, vertigo (denge bozuklufundan kaynaklanan
bag d6nmesi) veya gegici biling kaybr gtirtilebilir. Bu etkiler meydana gelirso, araf ve makine
kullanrmr gibi dikkat gerektiren igleri etkileyebilir.

ORNiSiD FORT'un igeri$nde bulunan bazr yardlmcr maddeler hakkrnda dnemli
bilgiler
ORNISID FORT igerifindeki bulunan yardrmcr maddelere kargr bir duyarhhlmz yoksa bu
maddelere ba$r olumsuz bir etki beklenmez.

Difier ilaglar ile birlikte kullanrmr

ORNISID FORT agalrdaki ilaglarla birlikte kullamlrken dikkatli olunmahdr



o Kumarin tipi oral antikoagtllanlann etkisini potansiyalize eder. Antikoagltlamn dozu bu
dogrultuda ayarlanmahdr.

o Simetidin (antihistaminik), fenitoin ve fenobarbital gibi antiepileptik ilaglar ve lityum ile
birlikrc kullamlrken ditkatli olunmahdr.

o Onridazol vekuronyum bromiiriin kas gevgetici etkisini vzafur.

Efier regeteli ya da regetesiz lrcrlwngi bir ilaq gu anda htllanyorsana veya son zamanlarda
hilandma ise liitfen dohorunuza veya ecz(rctntza bunlar lnl(hndo bilgi veriniz.

3. oRNlslD FORT nasrl kullanrhr?

o Uygun kullanrm ve doz / uygulama s*h[r igin talimatlar:
ORNISID FORT, daima yemeklerden sonra alzdan almmahdr.
Ne srktkta ve kag tablet ORNISID FORT kullanaoagrnzr doktorunuz size sdyleyecektir.
Tedaviye verecefiniz oevaba ve hastah$nrza g6re, doklorunuz daha yiiksek ya da daha
dusllk doz Onerebilir.

t Oonorunuzun dnerdiSi dozu agmaynrz.

. UygulamaYolu ve metodu:
ORNISID FORT, sadece a$udankullanrm igindir.

o Deligikyag gruplan:
Qocuklarda kullanlmr: ORNiSID FORT'un doz ayarlamasr gocuklarda vlicut a$rh[ma gdre

yaprtnaktadr.
Yaglrtarda kullanrmr: Yaqlilarda doz ayarlamasrna iligkin bilgi mevout defildir.

o Ozel kullanrm durumlan:

Bdbrek yetmezlili: B6brek fonksiyon yetnezlifi olan hastalarda doz ayarlamast yaprlmasrna

gerek yoktur. Ancak b6brek yetnezlifi olanlarda dikkatli kullanrlmahdr.

Karacifer yetmezli$: Agu karaciler yefinezli$ olan hastalarda doz arahlr iki kat fazla
olmahdr.

t-
Efier ORNLSLD FORT'un etkisinin gok giiqlii veya zaytf oldu$wu dair bir izleniminiz var ise

dobonmuz vqya eczcrctntz ile konugurutz.

Kullanmanu gerekenden daha fazla ORMSID FORT kullandrysanz:

ORNiSLD FORTTan hilawnana gerekcndenfazlasru htllanmqsantz hir doldor veya ecz(rct

ile konusurutz.

oRMslD FORT'u kullenmayl unutursanu

Doktorunuz ORNISiD FORT ile ilgili tedavinizin ne kadar stireoefini size bildirecektir.
Tedavinizi erken ve doktorunuzun bilgisi drgrnda kesmeyiniz.
Ilacuuzr almay unufinayurz.
Unutulan dozlart dengelemek tcin cfi doz almaytna.



OnMSlp FORT ile tedavi sonlandrnldrgndaki olugabilecek etkiler:
Bulunmamaktadrr.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

T0m ilaglar gibi ORNISID FORT'un igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan
etkiler olabilir.

Aga$dakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza sOyleyiniz:
- Uyku hali, soluk almada zorluh deri rahatsuhklan
- Bag alnst
- Bulanfi, kusma gibi gastrointestinal hastalftlar, sanhk

Bazr izrl,le vakalarda bag dtinmesi, fiemor, rijidite, koordinasyon bozukluklarl ndbet
yorgunluk, vertigo, gegici biling kaybr ve duyusal veya kangft periferal ndropati gibi merkezi
sinir sistemi hastal*lan bildirilmigir. Tat alma bozuklu[u anonnal karaciler fonksiyon

U testleri ve cilt reaksiyonlan gtizlenmigtir.
Bunlar ORNISID FORT'un hafif yan etkileridir.

E{er bu htllanma talimatmdo balai gegmeyen herhangi bir yan etki ile kargilasrsana
dofuorurutn veyd eczctctnat bilgilendiriniz.

5. ORNiSiD FORT'un saklanmasr

ORNISLD FORT'u gocuHarm gdremeyece$i, ergemeyecerti yerlerde ve onbalajmdo
saklayma.

25'C'nin attmdaki oda srcakhklannda saklayrnz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmz.

Ambalajdaki son htllanma tarihinden sorra ORNiS|D FORT'v lailanmoyma.

. ESer ltrtinde velveya ambalajmda bozukluklar fark ederseniz ORNISID FORT'u
\,, kullanmayuuz.

Ruhsat sahibi:
Abdi lbarahim ilag San. ve Tic. A.g.
Regitpaga Mah. Eski Biiyiikdere Cad. No.4
34467
Maslak / Sarryer/ IsfeNlgUL
Tel: 0212 366 84 00
Faks:0212 2762020

traimyeri:
Abdi lbrahim ilaq San. ve Tic. A.$.
Sanayi Malrallesi, Tung Caddesi, No: 3

Esenyuft / istanbul

Bu htllanma talimafi .... tarihinde onaylanmrytr.


