
KULLANMA TALiMATI

ilflox sOO mg/100 ml i.v. inftzyon g6zeltisi igeren flakon

Damar iqine uygulanlr.

. Etkin modde: 100 ml infiizyon qdzeltisinde 500 mg levofloksasine egdelerde 512.46 mg
Ievofl oksasin hemihidrat
. Yardtmo maddeler: Sodyum kloriir, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlice
okuyunuz, giinkii sizin igin 6nemli bilgiler igermektedir.

. Bu kullanma talimatmr sakloymu. Daha sonra telaar okumtrya ihtiyag duyabilirsiniz.

. EEer ilave sorularmtz olursa, l tfen doktorunuza veya eczactntza dantsmtz.

. Bu ilag kisisel olarak sizin igin regete edilmistir, baskalmma vermeyiniz.

. Bu ilacm kullarumt strasmda, dohora veya hastaneye gittiEinizde dohorunuza bu ilacr

kullandtim m say ley i niz.
. Bu talimatta yaz anlara aynen uytnuz. ilaq hakkrnda size iinerilen dozun dqmda yiiksek veya

d fiS fi * do z kul I anmaytnz.

Bu Kullanma Talimatrnda:

f.iLFLox nedb ve ne igin kullan r?
2.iLFLOX'u kullanmadan dnce dikkat edilmesi gerekenler

3. iLFLox nastl kullanhr?
1.Olau yan etkiler nelerdir?

5. i L F LOX' u n s akl an mas t

Baghklan yer almaktadrr.

l. iLFLOX 500 mg/100 ml i.v. inliizyon qozeltisi nedir ve ne igin kullanrhr?
iLFLOX 500 mg IV infiizyon giizeltisi, damar igine uygulanan berrak, aqrk sarr renkte bir
gdzeltidir. ilacrnrztn kutusu iginde I ml'sinde 5 mg levofloksasin igeren, toplam 100 ml giizelti

igeren bir adet cam giqe ve askrh etiketi bulunur.
iLFLOX bakterilere kargr etkili bir antibiyotiktir. Florokinolonlar adr verilen antibiyotik
grubuna dahildir. Bakterilerin biiyiimesini, golalmasrnr engeller ve bakterilerin yok olmasrnr

saElar.

iLFLOx etkin maddesi olan levofloksasine kargr duyarlt olan bakterilerin neden oldulu
enfeksiyonlann tedavisinde kullantlrr.

Doktorunuz antibiyotik tedavisini a[zdan alamayacak durumda olduiunuz iqin damar igine

uygulanacak bu iLFLOX formunu, sizde agalrdaki durumlardan biri bulundulu igin regete

etmiq olabilir:

o Toplumdan edinilmig zatiine (pn6moni)

. idrar yollarr ve bobrekte geliqen iltihap (piyelonefrit) dahil, komplikasyonlu bdbrek ve

idrar yolu enfeksiyonlarr

o Prostat iltihabr



Deri ve yumuqak doku enfeksiyonlan: Abse (irin kesesi), seliilit, furonkiil, impetigo
(derinin bulagrcr yiizeysel mikrobik enfeksiyonu), piyoderma (irinli deri enfeksiyonu),
yara enfeksiyonlannrn neden olduiu komplikasyonsuz deri ve deri ekleri
enfeksiyonlarr.

Hastanede edinilmig zatiirre (pndmoni)

Havaya karrqmrq qarbon mikrobuna maruz kalma

2. ILFLOX 500 mg IV inliiryon giizeltisini kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler
if,flOX SOO mg IV inftzyon gdzeltisini agafrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
EEer,
. Levofloksasine veya bu ilagtaki bileqenlerden herhangi birine kargr veya florokinolonlar
grubu antibiyotiklerden bir baqkasrna kargr alerjiniz varsa,
. Sara (epilepsi) hastahlrnrz varsa,
. Florokinolon grubu antibiyotik kullanrma bafh tendon rahatsrzh!r yagadrysantz (Tendon, kas

ve iskeleti birlegtiren bir baidrr.),
. Hamileyseniz,
. Bebekemziriyorsanrz,
. Qocuklarda ve biiyiimesi devam eden ergenlerde
iLFLox'u kullanmayrnrz.
. Geli$mekte olan krkrrdak dokusuna zarar verne riski nedeniyle gocuklarda, biiyiimesi devam
eden ergenlerde, hamilelik srrasrnda ve emziren kadrnlarda kullanrlmamahdrr.

ilFr.OX 500 mg IV inftzyon gdzeltisini aqalrdaki durumlarda DiKKATLi
KI]LLAI{INIZ
E!er,
. Qok alrr bir akci$er enfeksiyonu veya ciddi bir hastane enfeksiyonu gegiriyorsanrz, (bagka

bir antibiyotik kullanrlmasr daha uygun olabilir)
. Merkezi sinir sisteminizi ilgilendiren bir rahatsrzh[rnrz varsa ve buna balh istemsiz kasrlma

ndbetleri yagadrysanrz
. Uzun siireli antibiyotik kullanrmrna ballr kanh, sulu ishalle seyreden balrrsak iltihabr oldulu
durumlarda: ILFLOX tedavisi srrasrnda veya sonrastnda giddetli, inatqr ve/veya kanh ishal

gtirtl0rse iLFLOX tedavisi hemen sonlandtnlmah ve gecikmeden uygun destekleyici ve/veya

spesifik tedaviye baglanrlmahdrr. Derhal doktorunuza haber veriniz' Doktorunuzun sizin igin

uygun tedaviyi belirleyecektir.
. Kas kiriglerinde (tendon) bir iltihaplanmayr ya da yrrtrlmayt diigiindiirecek a!n, krzankltk,
hareket ktsrthhll ortaya glkarsa ve yaqhlarda ve kortikosteroid kullanan hastalarda tendon

yrrtlma riski artar. Doktorunuz bu durumu yakrndan takip etmek isteyebilir.
. Bdbrek yetmezliliniz varsa: Doktorunuz size iizel doz ayarlamast yapacaktlr.
. iLFLOX kullanan hastalarda nadiren de olsa rqr[a kargr duyarlthk geligtigi bildirilmiStir.
ILFLOX kullanrmr srrasrnda ve tedavi bittikten sonra 48 saat siireyle kuvvetli giineg rirlrna
grkmayrnz veya solaryum gibi yapay ultraviyole tglnlanna maruz kalmaytntz'
. Siiperenfeksiyon (herhangi bir enfeksiyon ile zayrf diiqen biinyede ikinci bir enfeksiyonun

baglamasr): Diler antibiyotiklerde oldulu gibi uzun siireli kullanrm sonucu, direnqli olmayan

organizmalann aqrrr golalmastna sebep olabilir. Doktorunuz bunu dnlemek amacr ile sizi

yakrndan takip etmek isteyebilir. E[er siiperenfeksiyon olugursa uygun tedavi ydntemlerini

uygulayacaktrr.

a
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. QT araltf,rnda uzama sizde mevcutsa (kalpte ciddi aritmilere ve ani dliimlere yol agabilen bir
durum): Qok seyrek olarak levofloksasin dahil florokinolon verilen hastalarda QT arahlrnda
uzama bildirilmiqtir. Agalrdaki risk gruplannda dikkatli olunmaldrr:

- ileri yagtaysanrz (65 yaq iistii) veya kadlnsanrz
- Karaciterproblemiyagadrysanrz,
- Kortikosteroid kullanryorsantz,
- Dtizeltilmemig elektrolit dengesizlili (6rn. kandaki potasyum ve magnezyum dtizeyinin

diigiik olmasr)
- Konjenital QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani d,liimlere yol agabilen bir

durum)
- Kalp hastahir (kalp yetmezlifii, kalp kizi dykiisii, kalp atrmrnrn yavaqlamasr)
- QT arahlrnr uzattrgr bilinen ilaglann birlikte kullanrlmast (iim. Srnrf IA ve ltl ritm

diizenleyici ilaglar, bazr depresyon ilaqlan, makrolid gmbu antibiyotikler)

. Sizde glikoz-6-fosfat dehidrogenaz adr verilen bir enzimin doluqtan eksiklili varsa,

. Hipoglisemi (kan qeker diizeyinde azalma): Sizde geker hastahlr (diyabet) mevcutsa ve
bunun igin insiilin veya alrzdan ahnan ilaglarr kullanryorsanz, kan gekeriniz diigebilir veya
buna balh koma ortaya qrkabilir (doktorunuz sizden kan tekerinizi diizenli olarak kontrol
etmenizi isteyebilir.)
. Periferik ndropati (sinirlerde herhangi bir nedenle giir0len bozukluklar- duyu kaybr) sizde
mevcutsa
. Myasthenia Gravis'in (Bir tiir kas giigsiizliigii hastahfr) giddetlenmesi:
Florokinolonlar kas-sinir iletimini engelleyen bir aktiviteye sahiptirler ve myasthenia gravisli
hastalarda kas giigsiizliif,0nii qiddetlendirebilirler. Florokinolon kullanan myasthenia gravisli
hastalarda, solunum cihazr desteii gerektiren solunum yetmezligi ve 6liim0 kapsayan
pazarlama sonrasr ciddi yan etkiler florokinolonla iligkilendirilmigtir. 6yk0siinde myasthenia
gravis bulunan haslalar florokinolon kullanrmrndan kagrnrlmahdr.
. Aqrrr duyarhhk reaksiyonlan: ilk dozu ukiben nadiren dldiiriicii potansiyeli olan ciddi aqrn
duyarlrlrk reaksiyonlarr (alerji sonucu yiiz ve bopazda gigme) gtiriilebilir. Tedaviyi kesmeli ve
acil iinlem ahnmasr igin doktorunuza ba;vurmallslnlz.
. Deride igi su dolu kabarcrklarla seyreden afirr hastahklar: ILFLOX, Stevens-Johnson
sendromu (ciltte ve giiz gevresinde kan oturmasr, qiglik ve krzarrkhkla seyreden iltihap) ve
toksik epidermal nekroliz (deride igi srvr dolu kabarcrklarla seyreden ciddi bir hastahk) gibi
alrr deri reaksiyonlanna yol agabilir. Bu durumda tedaviye devam etmeden 6nce, hemen
doktorunuza bagvurunuz.
. Qok nadir olarak tek bir levofloksasin dozunu takiben intihar diigiincelerine kapllma ve
tehlikeli davranrglar gtiriilebilir. Bu durumda doktorunuz tedavinizi sonlandrrabilir ve sizin igin
uygun tedavi yiintemini belirler.
. Psikolojik rahatsrzhgrnrz veya psikiyatrik hastahk dykiiniiz varsa iLFLOX'u dikkatli
kullanrnz.
. Tedaviniz srrasrnda igtahsrzhk, sanhk, koyu renkte idrar, kaqrntr veya karrnda hassasiyet
meydana gelirse derhal doktorunuza baqvurunuz. Doktorunuz tedaviyi sonlandrrabilir ve sizin
igin uygun tedaviyi belirleyecektir.

Bu uyanlar, gegmiqteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen doktorun""a
danrgrnz.

if,ff,OX 500 mg IV inliizyon g6zeltisinin yiyecek ve igecek ile kullanrtmasr
Uygulama ydntemi agrsrndan, yiyecek ve igeceklerle etkileqimi yoktur.
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Hamilelik
ilaa kullanmadan ance doktorunuza ve),a eczocmtzo dantstnrz.

Levofloksasinin hamile kadrnlarda kullanrmrna iliqkin yeterli veri mevcut de!ildir. insanlara
ydnelik potansiyel risk bilinmemektedir. insanlarla ilgili verilerin yeterli olmamasr ve
florokinolonlarla yaprlan deneysel gahqmalarda biiyiiyen organizmalarda airrhk tagryan
krkrrdala zarat veffne riskinin giisterilmesi nedeniyle, ILFLOX gebelik diineminde
kullanrlmamahdrr.

Tedaviniz stosmda hamile oldufanuzr fark ederseniz hemen doktorun za veya eczocmza
darustntz.

Emzirme
ilaa kullanmadan ance doktorunuza veya eczacmva darusmtz.

Levofloksasinin insan ya da hayvan s0tti ile atrldrlrna iligkin yetersiz/srnrrh bilgi mevcuttur.
Levofloksasinin siit ile atrlmaslna ydnelik fizikokimyasal ve eldeki farmakodinamik/
toksikolojik veriler nedeniyle emzirilen gocuk agrsrndan bir risk oldulu gdz ardr edilemez.
Florokinolonlarla yaprlan deneysel gahgmalarda biiyiiyen organizmalarda airrhk tagryan
krkrrdala zarar verne riskinin giisterilmesi nedeniyle, iLFLOX emzirme diineminde
kullanrlmamahdrr.

Araq ve makine kullanrml
ILFLOX kullanrmr, hastanln konsantre olma ve tepki verme yetenelini bozabilecek
sersemlik/bag d6nmesi, gtirme bozukluklan, uyuklama gibi bazr istenmeyen yan etkilere yol
agabilir. Arag ve makine kullanrmr gibi iizel dikkat isteyen durumlarda, bu yeteneklerdeki
azalma bir risk teqkil edebilir.

ILFLOX kullanrrken bu gibi yan etkiler yagarsanrz, arag ve makine kullanmayrnz.

if,ff,OX 500 mg IV inliizyon gdzeltisini igerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler
hakkrnda 6nemli bilgiler
iLFLOX infiizyon giizeltisi (100 ml) 354,06 mg sodyum igermektedir. Bu durum kontrollii
sodyum diyetinde olan hastalar igin giiz dniinde bulundurulmahdrr.

Diler ilaglar ile birlikte kullanrmr

. Bronslan genigleterek nefes almayr kolaylagtrran bir ilag olan teofilin (iLFLOx ile birlikte
kullanrldrlrnda, beyinde kasrlma niibeti eqi!i diiqer)
. Fenbufen, ketoprofen, ibuprofen, aspirin ve indometazin gibi benzeri steroidal olmayan
antiinflamatuvar ilaqlar (iLFLOX ile birlikte kullanrldrirnda, beyinde kasrlma ndbeti etigi
diiger)
. Gut hastahBrnda kullanrlan probenesid veya mide iilserinde kullanrlan simetidin (iLFLOX'un
viicuttan atlllmln r azaltr)
. Balrqrkhk sistemini baskrlayan bir ilag olan siklosporin (yan 6mrii uzar)
. Kanrn prhtrla;masmr 0nlemek igin kullanrlan K vitamini antagonistleri (6me$in; varfarin).
Etkisi artabilir, kanama riski oluqabilir. Doktorunuz sizden kan prhtrla;ma testleri isteyebilir.
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. Kalpte QT arahgrnr uzattrEr bilinen ilaqlar (kalpte ciddi ritim bozukluiuna yol agabilir)
o Srnrf Ia antiaritmikler (kinidin) ve srnrf III antiaritmikler (amiodaron)
o Bazr depresyon ilaglan (trisiklik antidepresanlar)
o Makrolidler (bir antibiyotik gmbu)
o Antipsikotikler (bazr ruh hastahklannrn tedavisinde kullantlrr)

Diler ilaglar: Digoksin, glibenklamid ve ranitidinin iLFLOX'un etkisini de$iqtirmesi
beklenmez.

E[er reqeteli ya furegetesiz herhangi bir ilact Su anda kullanryorsanrz veya son zamanlarda
kullandmtz ise liitfen dohorunuza veya eczacmrza bunlar hakkmda bilgi veriniz.

3. iLFLOX 500 mg IV inftzyon giizeltisi nasrl kullanrhr?

Uygun kullanlm ve dozluygulama srkhlr igin talimatlar:
ILFLOX 500 mg IV inftizyon g6zeltisi size uzman bir salhk personeli tarafrndan yavag olarak,

. en az 60 dakika siirecek gekilde, damar yoluyla verilecektir.\-- 
iLFLOx eriqkinlerde kullanrlrr.
Dozaj enfeksiyonun tipine ve qiddetine ve aynca enfeksiyon etkeni olan bakterinin
duyarlrh!rna ba!hdrr.
Doktorunuz sizin durumunuza baih olarak, baglanglgtaki damar igine uygulamadan birkag gtin
sonra alrzdan uygulamaya (iLFLOX 500 mg film tablet) gegebilir.

iLFLOX'un aqa!rda belirtilen dozlarda uygulanmasr 6nerilir:

Kullanlm veri Giinl0k dozaj
knfeksivonun siddetine eare )

Tedavi siiresi

Toplumdan edinilmiq
zalijfie

Giinde tek doz veya 2 kez 500 mg 7- l4 giin

idrar yollan ve btibrekte
geligen iltihap
(piyelonefrit) dahil
komplikasyonlu bdbrek
ve idrar yolu
enfeksiyonlarr

Giinde tek doz 250 mg 7- 10 giin

Deri ve yumugak doku
enfeksiyonlarr

Giinde tek doz 250 mg veya
tek doz veya iki kez 500 me

7-14 giin

Prostat iltihabr Giinde tek doz 500 mg 28 eiin
Hastanede edinilmiq
zatirre

Giinde tek doz 750 mg 7- l4 giin

Havaya kangmrg garbon

mikrobuna maruz kalma
Giinde tek doz 500 mg 8 hafta

Tedavinin siiresi hastahlrnzrn seyrine balhdrr (yukarrdaki tabloya bakrnz). Genel olarak
biitiin antibiyotik tedavilerinde oldulu gibi, iLFLOX kullanrmr hastanrn ate$i diigtiikten ve
enfeksiyon sona erdiline dair kanrt sallandrktan sonra en az 48-72 saat daha siirdiiriilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu:
iLFLOX 500 mg IV inliizyon gtizeltisi uzman bir salhk personeli tarafrndan damar igine yavaq
enfiizyonla uygulanrr. Enfiizyon siiresi, 500 mg iLnLOX giizeltisi igin 60 dakika olmahdrr.
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Kullanmadan 6nce gdzeltinin g6zle incelenmesi gerekir. Y alntzca partik0l igermeyen, berrak
gdzeltiler kullanrlmahdrr.

Kauguk opasr delindikten sonra kontaminasyondan korunmak igin inftizyon g6zeltisinin derhal
kullanrlmasr gerekir.

Deiigik ya; gruplarr:

Qocuklarda kullanrml:
iLFLOX gocuklarda ve biiyiimesi devam eden ergenlerde kullanrlmaz.

Yaqhlarda kullanlmr:
Yaqhlarda bdbrek fonksiyonlannda bozukluk yoksa iLFLOX'un dozunda ayarlama yaprlmasr
gerekmez.

6zel kullanlm durumlarl:

Bdbrek yetmezli!i:
Bdbrek fonksiyonlannrzda bozukluk varsa, doktorunuz iLFLOX dozunu azaltacak ve sizi daha
yakrndan izleyecektir.
Kreatinin klirensi < 50 mVdakika olan hastalarda dozaj (Enfeksiyonun giddetine gtire)

Karaciier yetmezli!i:
Karaciler fonksiyon bozuklu[unda, iLFLOX dozunda ayarlama yaprlmasr gerekmez.
Doktorunuz iLFLOX ile tedavinizin ne kadar siirecelini size bildirecektir. Doktorunuza
danrgmadan tedavinizi kesmeyiniz.

Eger iLFLOXun etkisinin Qok giiQlii veya zayfoldu{una dair bir izleniminiz var ise doktorunuz
veya eczacmtz ile konusunuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla ilff,OX 500 mg IV inliizyon giizeltisi
kullandrysanz:
iLFLOXtan kullanmanz gerekenden fazlastnt kullanmtssantz bir dolaor veya eczau ile

\- konusunuz.

iLFLOX 500 mg IV inliizyon qdzeltisi uzman bir salhk personeli tarafrndan, doktorunuzun
uygun g6rdiilii srkhkta uygulanacaktrr.

if,ff.OX 500 mg IV inliizyon g6zeltisi kullanmayr unutursann:
Doktorunuz atlanan dozun ne zarnan uygulanacalrna karar verecektir. Takip eden dozun yeni
uygulama zamanr igin doktorunuzun talimatlanna uyunuz.

Unutulan dozlan dengelemek igin qift doz almayrnu.

ilflOX SOO mg IV inftzyon gdzeltisi ile tedavi sonlandrnldrfrndaki olugabilecek etkiler:
Doktorunuza danrgmadan iLFLOX tedavinizi sonlandrmaymrz, hastahlrnrzrn belirtileri
yeniden ortaya qrkabilir ve bakterilere karqr dircng geligebilir.
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4. Olasr yan etkiler nelerdir?
Tiim ilaglar gibi iLFLOX'un igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler
olabilir.

Agalrdakilerden biri olursa, ilflOX 500 mg IV inftzyon g6zettisi kullanmayr
durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil
b6liimfine bagvurunuz:

Seyrek (10.000 hastanrn birinden az g6riilebilir.):

' Deride yaygrn kaqrntt ve d6kiinti.ilerle beraber, dudakta, yiizde, bolazda ve dilde qiqme,
yutma veya nefes alma giigltiiii (aqrrr duyarhhk-anaflaksi)

Bilinmiyor:

' Stevens-Johnson sendromu, eritema multiforme (ciltte ve gdz gevresinde kan oturmasr,
giqlik ve krzarrkhkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroliz (deride igi srvr dolu

\- kabarcrklarla seyreden ciddi bir hastahk)

Bunlann hepsi 9ok ciddi yan etkilerdir.
Efer bunlardan sizde mevcut ise, sizin iLFLOX'a kargr ciddi alerjiniz var demektir. Acil trbbi
miidahaleye veya hastaneye yatlnlmanlza gerek olabilir.

A;alrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
en yakrn hastanenin acil b6l[mflne bagvurunuz:

Seyrek (1.000 hastanrn birinden az gdriilebilir.):

' Tendonlannrzda (kas kiripleri) alrr ve iltihaplanma. Aqil tendonu en srk etkilenen tendondur
ve bazr durumlarda tendon kopabilir.
. Kaslarda istemsiz kasrlma ndbetleri (konviilsiyonlar).

Bilinmiyor:

' iqtah kaybl, giiziin beyaz ktsmtnrn ve derinin san renk almasr, idrar renginin koyulaqmasr,
kaqrntr, kann bxilgesinde hassasiyet. Bunlar bazen dliimciil olabilen karaciler problemlerinin

\- belirtileri olabilir.
. Myasthenia gravis (bir tiir kas giigsiizliiEt hastahfr) qiddetlenmesi
. Kalp ritminde bozulma, garprntr
. Ateg, kanncalanma, aln ya da uyugukluk. Bunlar ndropatinin belirtileri olabilir.
. $iddetli, inatgr, kanh ishal ile birlikte kramp tarzrnda giddetli kann agnsl ve yiiksek ateg.
Bunlar ciddi balrrsak problemi belirtileri olabilir.

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi miidahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler gok seyrek gdriiliir.

Aqalrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza s6yleyiniz:

Yaygrn (10 hastanrn birinden az, fakat 100 hastanrn birinden fazla gdriilebilir):
. Bulantl, kusma, diyare
. Bazr karaciEer enzimlerinin kandaki seviyesinde yiikselme
. Qdzeltinin damar igine uygulandrlr btilgede krzarrklrk, alrr, hassasiyet
. Kan daman iltihabr (flebit)
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. Ba$ agrlsl, sersemlik

. Uykusuzluk

Yaygrn olmayan (100 hastanrn birinden az, fakat 1.000 hastanrn birinden fazla giiriilebilir):
. Mantar enfeksiyonlarr, difer mikroplarda direng geligmesi
. Kagrntr ve deride ddkiintii, kurdeqen
. Kann alrrsr, hazrmsrzhk, igtahsrzhk
. Ba5 diinmesi (vertigo)
. Kaygr, zihin karrprkhlr
. Uykululuk, titreme, tat duyusunda bozukluk
. Nefes darhlr (dispne)
. Eklem ya da kas ainlarr
' Kan testleri, karaciler ya da biibrek problemleri nedeniyle beklenmedik sonuglar giisterebilir
(biliriibin, kreatinin artrqr)
. Beyaz kan hiicresi sayrsrnda diigme (l6kopeni)

\- . Halsizlik

Seyrek (l .000 hastanrn birinden az, fakat 10.000 hastanrn birinden fazla gdriilebilir) :

' Kan $ekerinin diigmesi. Bu durum diyabet hastalan igin 6nemlidir ve komaya neden olabilir.
' Gdrsel ve igitsel varsanrlann (haliisinasyon) da eglik edebildigi ruhsal bozukluk, huzursuzluk,
depresyon,
. Anormal riiyalar, kabuslar
. Bulanrk gdriig dahil gttrme bozukluklan
. Kulak grnlamasr

' Kas gtgsiizliilii. Bu myasthenia gravis (sinir sistemiyle ilgili nadir bir hastahk) hastalarr igin
6nemli bir durumdur
. Dii$iik kan basrncr
. Katbin hzh atmasr

' Kan trombosit saytslnln diiqmesinden (trombositope ni) dolayr kolayca kanama ve morarrna
olabilir
. Beyaz kan hiicresi sayrsrnda diigiig (n6tropeni)

\, . Atel
'Biibrek gahgma geklinde degigiklik ve interstisyel nefrit olarak adlandrnlan alerjik kibrek
reaksiyonlanndan kaynaklanan bdbrek yetmezli!i

Qok seyrek (10.000 hastanrn birinden az gdriilebilir.):
. Porfiri hastalannda ataklar (nadir giiriilen meubolik bir hastahk)

Bilinmiyor:
. Kan lekerinin diigmesine balh koma
. intihar dii$iinceleri ve intihar girigimi de dahil, kendine zarar verici davranrglar
. Tat duyusu kaybr
. Koku duyusu kaybr dahil koku alma bozukluklarr
. iqitme yetenef,inde bozulma
. Cildin giinege ve ultraviyole rqrla hassasiyetinin artrnasr (rgrfa duyarhhk)
' Biitiin kan hiicrelerinin saytstnda diiqiig (pansitopeni) veya krrmrzr kan hiicresi sayrsrnda
dUqiig (anemi). Ktrmtzt kan hiicrelerinin hasan ve her tiirlii kan hiicresi sayrsrndaki diigiigten
dolayr cilt soluk ve sarr olabilir. Ateq, bo[az alrrsr ve genel bir hastahk hissi ortaya grkabilir.



. Afm immun cevaplar olu$abilir (a$rn duyarhhk).

. Hareket ve yiiriime problemleri (diskinezi, ekstrapiramidal bozukluk)

. Nefes alma giigltilii ve htnltr (bronkospazm)

. Alerjik kaynakh zatiine

. Alerjik reaksiyondan kaynaklanan kan damarlannda iltihaplanma

Buntar iLFLOX'un hafif yan etkileridir.
Bu gibi belirtilerin rahatsz edici bir hal almasr veya lzun siire devam etmesi halinde,
doktorunuza bagvurunuz.

E[er bu kullanma talimatmda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etki ile karS asrsanu
doktorunuzu veya eczoctnzt bilgi lendiriniz.

5. iLFLOX 500 mg/100 ml i.v. inftzyon gozeltisinin saklanmasr
|LFLOX'u Qocuklann gAremeyecefii, erisemeyecefi yerlerde ve ambalajrnda saklayma.

\? 25"C'nin altrndaki oda srcakhirnda ve ambalajrnda saklayrnrz. Igrktan koruyunuz.
Ambalajrndan grkanldrktan sonra oda r5rlrnda dayanma siiresi 3 giindiir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanlnz.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LLFLOXu kullanmayrntz.
Eler iiriinde ve/veya ambalajrnda bozukluklar fark edersleniz iLFLOXr kullanmayrnrz.

Ruhsat sahibi:
ilko ilag San. ve Tic. A.g.
Sancakrepe / istanbul

itraim yeri:
Mefar ilag Sanayi A.g.
Kurtkiiy-Pendik / istanbul

Bu kullanma talimafi ................ tarihinde onaylanmtstr.
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