NEVAKSON 1 g i.m. enjektabl toz içeren flakon
Kas içine uygulama içindir.
Etkin madde:
çermemektedir.
ATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
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1. NEVAKSON
NEVAKSON
verilen ilaç grubuna dahildir. NEVAKSON etkisini bakterilerin tam olarak geli imini
durdurarak göstermektedir.
NEVAKSON

ze tozdur. Cam flakonlarda takdim edilir. Her

bir karton kutuda 1 adet flakon ve 3.5 ml’lik %1 lidokain çözeltisi içeren 1 adet ampul
35 mg lidokain hidroklorür ve steril enjeksiyonluk su içerir.
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NEVAKSON

itli

NEVAKSON a a
- Sepsis (bakterilerin kana geçmesi sonucunda ate
- Kene yoluyla bula
evrelerinde
-

ide-barsak sistemi

- Kemik, eklem, yumu
- Ba

una ba

er enfeksiyonu), kulak-

burun-bo

- Cinsel yoldan bula an bir enfeksiyon olan gonore (bel so uklu u) dahil olmak üzere
genital enfeksiyonlar,
-

, ameliyatlardan önce

2. NEVAKSON’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
NEVAKSON’u a a

NEVAKSON’un etkin maddesi olan seftriaksona a
NEVAKSON’un da dahil oldu

en antibiyotiklere kar

maddeler dahildir.
Geçmi inizde penisilin veya benzeri antibiyotiklere kar
göstermi seniz.

iddetli alerjik reaksiyon
i mesi ve
bileklerin

aniden i

en

Lidokaine alerjiniz varsa (NEVAKSON’u kullanmadan önce lidokain çözeltisi ile
çözündürülür)
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NEVAKSON a a

beklenen 28 günlükten küçük yeni do an bebeklerde
Bebek prematüre ise (37 haftadan önce do mu bebekler).
Yeni do
NEVAKSON’u a a

KKATL KULLANINIZ

E er,

Mide ve ba
(ba
Karaci

ündüren gölge

eklindeki ultrasonografik

Hamile iseniz.
Bebe
sa sizin için geçerliyse lütfen

NEVAKSON’nin
Uygulama yolu nedeniyle de yiyeceklerle etkile
uygulanabilir.
Hamilelik
.
NEVAKSON’u

i henüz kesinle memi tir.

Hami
doktorunuzla konu unuz.
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Emzirme

NEVAKSON’un etkin maddesi anne sütüne küçük miktarlarda da olsa geçti i için, emziren

E

a

NEVAKSON’un motorlu ta
oldu una

dönmesine yol açabilece inden araç ve makine

kullanmadan ve NEVAKSON’u almadan önce doktorunuzla konu unuz.
NEVAKSON’un
3.6 mmol sodyum ihtiva eder. Bu, durum kontrollü sodyum

bitkisel ilaçlar da dahildir. Bunun sebebi, NEVAKSON’un di
er ilaçlar da, NEVAKSON’un etki gösterme yolunu
etkileyebilir.
Aa
Oral kontraseptifler (do um kontrol

NEVAKSON, do
NEVAKSON

um kontrol yöntemleri (örne
Kloramfenikol (ba ta göz olmak üzere enfeksiyon

Vankomisin veya di
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3. NEVAKSON

NEVAKSON’un standart dozu günde 1-

iddetine ve

tipine göre doktorunuz size daha yüksek bir doz verebilir (günlük doz 4 gr’a kadar

E er bir ameliyat geçirecekseniz, enfeksiyon riskine ba
önce 1-2 g’

-90 dakika

NEVAKSON
n seyrine göre de i ir. Genellikle bütün antibiyotik tedavilerinde

oldu u

i dü tükten veya enfeksiyon tedavi edildikten (bakteriyel

eradikasyon) sonra en az 48-72 saat NEVAKSON tedavisine devam edilmelidir.
Uygulama yolu ve metodu:
NEVAKSON genellikle bir doktor veya hem

Doktorunuz çocu unuzun vücut a

a karar verecektir.

Yenido an, bebek ve 12 ya

a

Yenido anlar (14 günlü e kadar): Günde tek doz 20-50 mg/kg vücut a

Bebek ve çocuklar (15 günlükten 12 ya

Günde tek doz 20-80 mg/kg.

Vücut a

kin dozu

dozunda (1g’ a mamak ko uluyla) tek uygulama önerilmektedir.
: Ya

NEVAKSON’un yeti
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:

Böbrek/k
Karaci

dü ük doz kullanabilirsiniz.

NEVAKSON’un

Kullanman

NEVAKSON

NEVAKSON’dan

NEVAKSON’u

n bir NEVAKSON

E

NEVAKSON
NEVAKSON

mada

Tüm ilaçlar gibi NEVAKSON’un
etkiler olabilir.

ide 1’den az ki iyi etkiler)
Yüz, boyun, dudak ve a

i mesi. Bu, nefes alma ve yutkunmada zorlu a yol

açabilir.
Ciddi deri döküntüleri (çok seyrek, her 10000 ki ide 1 ki iden az ki iyi etkiler)
E er iddetli deri döküntüsü ya
en iddetli döküntü, a

6

da

er yan etkiler
ide 1 ki iyi etkiler)
Gev
Kendini hasta hissetme ve hasta olmak.
ide 1’den az ki iyi etkiler)
Di

ra, tüm vücudunuzu kaplayan döküntü, pütürlü döküntü

(ürtiker), ka

i kinlik dahildir.

Seyrek (her 1000 ki ide 1’den az ki iyi etkiler):
Mantar ve maya sebebiyle görülen di er enfeksiyon türleri (örne in pamukçuk).
Kan ile ili

Ba a
Ba dönmesi hissi
A
.
bulunm

i

.

Karaci er problemleri (kan testinde gösterilir).
Safra kesenizde a

.

iler normalde daha

fazla id

ayabilir.

NEVAKSON’un verildi i damarda a

Yüksek ate veya titreme.
Çok seyrek (her 10000 ki ide 1’den az ki iyi etkiler)
Coombs
ve
eklemlerinizde a

i kinlik.
i

yükselmesi, titreme ve bo az a

iddetli a
7

in aniden

.
ishal, mide a

5. NEVAKSON’un s
NEVAKSON’u
25°

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NEVAKSON’u
Ruhsat sahibi:
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