
KULLANMA TALiMATI

DEPOSiLiN 2,4 enjektabl toz iqeren llakon
Kas igine uygulamr.

o Etkin maddez Her bir flakonda 2.400.000 IU benzatin benzilpenisilin
(penisilin G benzatin)

c Yardrmcr maddeler: Simetikon, mannitol, polividon, susuz trisodyum sitrat,
gtiziicti ampul: enjeksiyonluk su

Bu Kullanma Talimatlnda:

I. DEPOSLL|N nedir ve ne Qin kullan tr?
2. DEPOSiLiN'i kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler
3. DEPOSiLiN nas kullan v?
4. Olas yan etkiler nelerdir?
5. DEPOSILiN'in saklanmast

Baghklan yer almaktadrr.

f . DEPOSiLiN nedir ve ne igin kullamhr?

DEPOSiLiN, beyaz veya kem renkli hemen hemen kokusuz toz igeren bir flakondur ve

enjeksiyonluk su ieeren gdzticii bir ampul ile birlikte takdim edilmektedir.

Her bir flakon 2.400.000 IU benzatin benzilpenisilin (penisilin G benzatin) igermektedir.

DEPOSiLiN aqalrdaki enfeksiyonlann tedavisinde kullantlmaktadtr:

o Ust solunum yollanndaki bazr hafif ve orta giddetteki enfeksiyonlar
o Zi.ihrevi enfeksiyonlar: Sifiliz (frengi), yaws (frambezi, tropikal bir enfeksiyon), bejel
(akdeniz iilkelerinde rastlanan frambezi benzeri bir hastahk) ve pinta (bir gegit deri
hastahgr)

Bu ilacr kullanmaya baqlamadan iince bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlice
okuyunuz, giinkii sizin iqin iinemli bilgiler igermektedir.

c Bu kullanma talimatmt saklaytruT. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyag
duyabilirsiniz.

o EEer ilave sorulanruz olursa, liitfen doktorunuza veya eczauruza darusme.
c Bu ilag ki;isel olarak sizin igin regete edilmistir, baskalanna vermeyiniz.
o Bu ilaan kullarumt srrastnda, doktora veya hastaneye gittifiinizde doktorunuza bu

ilac r kullandt$tnr t sdyley ini z.

c Bu talimatta t-az anlara aynen uyunuz. ilag hakkmda size ijnerilen dozun drsmda
do:



. Korunma amaqh olarak: Akut eklem romatizmasl velveya romatizmal k6kenli kore
(istemdrgr kas kasrlmalan ile karakterize sinirsel ileti hastahlr). Korunma amaglt
tedavide hastahlrn niiks etmesi <inlenmektedir. Aynca, akut glomeriilonefrit (bir Eegit
btibrek iltihabr) ve romatizmal kalp hastahlrnr takiben de korunma amaqh kullanrlrr.

2. DEPOSiLiN'i kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

DEPOSiLiN'i aqagdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eler:
o Penisilinlere kargr alerjiniz veya dayanrksrzlrtrnrz var ise.

DEPosiLlN'i agagdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ

Eler:
Daha tince penisilin alerjisi, sefalosporinler denilen antibiyotik grubundan bir ilaca
kargr alerji veya herhangi bagka bir maddeye kargr alerji geqirdiyseniz ya da astlmtntz
varsa DEPOSiLiN kullanmadan 6nce doktorunuzu bilgilendirmelisiniz, giinkii
penisilin tedavisi srrasrnda ciddi ve bazen hayatr tehdit edici qiddette alerjik
reaksiyonlar ortaya Erkabilmektedir.
DEPOSiLiN kullanrrken veya kullandrktan haftalar sonra sizde ishal geli;irse derhal
doktorunuza bagvurmahsrnrz. DEPOSiLiN dahil olmak i.izere hemen hemen tiim
antibiyotikler "ps6domembrandz kolit" denilen ciddi bir balrrsak iltihabrna neden

olabilmektedir. Bu durumun en tinemli belirtisi ishaldir.
BObrek fonksiyonlannrzda bozukluk varsa yiiksek dozlarda penisilin sinir sistemi
uyanlann4 istemsiz kasrlmalara ve komaya neden olabilir. Herhangi bir bdbrek
rahatsrzhf,rnrz var ise doktorunuza stiylemelisiniz.

Antibiyotik ile temas eden kiqilerde ciltte hassasiyet ortaya grkabilir ve bu nedenle
madde ile temastan kagrnmahsrnrz.

DEPOSiLiN atardamar veya sinir igine veya yakrnrna enjekte edilmez. Kazaen damar
igine uygulama sonucu kahcr ve ciddi rahatsrzhklar olugabilir. Bu nedenle ilacrn bir
saphk personeli tarafrndan uygulanmasr gerekmektedir. DEPOSiLiN'i kendi
kendinize uygulamaytntz.
Bazr enfeksiyonlarda tedavi sonunda doktorunuz durumunuzu deperlendirmek iqin
6rnek ahnarak (kiiltiir) tahlil yaptlmastnl isteyebilir. Bdyle bir durumda tahlili
yaptlrmayl ihmal etmeyiniz.
Uzun siire DEPOSiLiN kullanrldrlrnda. DEPOSiLiN'in etkili olmadrgr .bazr
enfeksiyonlar veya mantir enfeksiyonlan geligebilmektedir. Eler DEPOSILIN
kullanrrken mantar enfeksiyonu veya yeni bir bagka enfeksiyon geligirse doktorunuz
size uygun bagka bir tedavi verecektir.

Yanhghkla damar igine uygulanmasr sonucu kalp-solunum durmasr ve iiliim
bildirilmiqtir.

bir saEhk nersoneli vaomahdrr. ilacr kendi kendinize
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. DEPOSiLiN bazr tahlillerde yanhg sonug ahnmasrna neden olabilmektedir. Bu
nedenle herhangi bir kan veya idrar tahlili yaptrrmadan iince DEPOSiLiN
kullandr!rnrzr doktorunuza stiylemelisiniz

Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir d6nemde dahi olsa sizin igin gegerliyse ltitfen
doktorunuza danr grnrz.

DEPOSiLIN'in yiyecek ve igecek ile kullarulmasr:
Kullanrm yolu nedeniyle yiyecek ve igecekler ile etkilegimi yoktur.

Hamilelik

ilau kullanmadan iince doktorunuza ve!-a eczacmtaa daruSrruz

DEPOSiLiN'in hamilelikte kullanrmrna iliqkin yeterli bilgi yoktur. Doktorunuz
hamileliliniz srrasrnda DEPOSiLiN kullanrp kullanmamanrz gerektiline karar verecektir.

Dopum kontrol hapr kullanryorsanrz, diler dolum kontrol ydntemleri hakkrnda bilgi
edinmelisiniz.

Tedaviniz srrasrnda hamile oldu{unug fark ederseniz hemen doktorunuza veya

eczactntza darusme.

Emzirme

ilau kullanmadan iince doktorunuza veya eczacmaa daruSm&

DEPOSiLiN anne siitiine geEmektedir. Doktorunuz tedavi srrasrnda bebelinizi emzirip
emzirmemenize karar verecektir.

Arag ve makine kullarumr
DEPOSiLiN'in arag ve makine kullanrmr tizerine etkisi olup olmadrlr bilinmemektedir.

DEPOSiLiN'in igeri$nde bulunan baa yardrmcr maddeler hakkrnda iinemli bitgiler
DEPOSiLiN'in igerilinde bulunan yardrmcr maddeler ile ilgili 6zel bir uyan
gerekmemektedir.

Diler ilaglar ile birlikte kullammr

Agalrdaki ilaqlardan herhangi birini kullanryorsanrz DEPOSiLiN kullanmadan iince
doktorunuza stiylemelisiniz.
. DEPOSiLiN tetrasiklin grubu antibiyotikler ile birlikte kullanrldrlrnda etkisi

azalmaktadrr.
. DEPOSiLiN probenesid (genellikle gut tedavisinde kullanrlan ilag) ile birlikte

kullanrldrprnda DEPOSiLiN'in etki siiresi uzamaktadrr.
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. DEPOSILiN ile birlikte alrzdan ahnan do[um kontrol ilaglan kullanrlrrsa istenmeyen
gebelikler oluqabilir. Tedaviniz srrastnda ek bir korunma y6ntemi (kondom gibi)
kullanmaltstnrz.

. DEPOSiLiN, metotreksat igeren ilaglar ile birlikte kullanrldrlrnda metoreksatrn zararh

etkilerinde artg olabilmektedir.

Eier regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilaa Su anda kullaruyorsanrz veya son

zamanlarda kullandmrz ise liitfen doktorunuza veya eczac,nrza bunlar hakktnda bilgi
veriniz.

3. DEPOSiLiN nasrl kullaruhr?

. Uygun kullanm ve dozluygulama stkl[r igin talimatlar:
DEPOSiLiN'in dozu hastah[rn tipine ve qiddetine gdre ayarlanmaktadrr. Doktorunuz
hastahlrnrza balh olarak ilacrnrzrn dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktrr.

. Uygulama yotu Ye metodu:
Doktorunuz, DEPOSiLiN flakon ve benberindeki enjeksiyonluk suyu ilacr
uygulamadan 6nce birbirine kangtrracaktrr. DEPOSILIN kas igine (IM) enjeksiyon
yoluyla uygulanmaktadrr.

De$9ik yag gruplarr:

Qocuklarda kullarumr:
Doktorunuz hastah$rn durumuna grire dozu belirleyecek ve uygulayacaktrr.

Yaphlarda kullarum:
Doktorunuz hastahlrn durumuna g6re dozu belirleyecek ve uygulayacaktrr.

Ozel kullarum durun an

Biibrek/karacifer yetmezli$ :

Bribrek veya karaciler yetmezliliniz var ise ilactn dozunda deligiklik yaptlmast
gerekebilir. Biiyle bir durumda DEPOSiLiN kullanmadan <ince doktorunuz ile
konugmahsrnrz.

E[er DEPOSiLiN'in etkisinin gok giiglii veya zayf oldu$una dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacmtz ile konusunuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla DEPOSiLiN kullandrysaruz:
Doktorunuz DEPOSiL!N'i dolru dozda almanrzr sa[layacaktrr. ilacr kendi kendinize
uygulamamahsrnrz.

DEPOSiLiN'den kullanmanrz gerekenden daha fazlastnt kullandrysanrz sinir sistemi ile
ilgili istenmeyen etkiler (istemsiz kasrlmalar, n6betler gibi) ortaya grkabilir.



DEPOSiilNden kullanmaruz gerekenden fazlastnr kullanmrssanu bir doktor veya eczact

ile konusunuz.

DEPOSiLiN'i kullanmayr unutursanz3
ilacrnrzr zamanrnda almanrz Onemlidir.

Eler ilacrnrzr almayl unutursanrz hatrrlar hattrlamaz ahnrz. Eter bir sonraki dozunuzun
zamanr yaklagmrgsa, bekleyip bir sonraki dozu altntz ve daha sonra ilactntzl normal

Sekilde almaya devam ediniz.

Unutulan dozlan dengelemek igin 9ift doz kullanmaytntz.

DEPOSiLiN ile tedavi sonlandrnldrlrnda olugabitecek etkiler:
E!er, iyileptilinizi hissetseniz bile, doktorunuzun s6yledilinden daha erken ilactntzt
brrakrrsanrz, bakteriler ilaca kargr direngli hale gelebilir, hastalt[tntz geri diinebilir veya
k6tiilegebilir. Bu nedenle ilacrnrzr doktorunuzun size stiylediti kadar stire kullanmaltstntz.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?
Tiim ilaqlar gibi, DEFOSiLiN'in igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan

etkiler olabilir.

Agagdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya
size en yakrn hastanenin acil }iiliimtine bagvurunuz:

o Anaflaksi (viicudun alerji olugturan maddelere kargr verditi gok giddedi yanlt, ani

aqrn duyarhltk)
o Ajitasyon (huzursuzluk), iiliim korkusu, haliisinasyonlar (hayal gorme), ntibet
o Larinks 6demi (grrtlakta giqme)
o Psddomembrandz kolit (uzun siireli antibiyotik kullantmtna balh kanlt, sulu ishalle

seyreden barsak iltihabr)
. Bobrek yetmezligi

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil ubbi miidahale gerekebilir.

Agagrdaki yan etkiler gdriilme srklrklanna gtire slralanml$tlr:

Yaygrn
gtiriilebilir.
Yaygrn olmayan
gdriilebilir.
Seyrek
gtirtilebilir.
Qok seyrek
Bilinmiyor

l0 hastanrn birinden az, fakat 100 hastanrn birinden fazla

100 hastanrn birinden az, fakat 1.000 hastanrn birinden fazla

1.000 hastanrn birinden az, fakat 10.000 hastanrn birinden fazla

10.000 hastanrn birinden az gOriilebilir.
Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
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Yaygn

. Dtikiintii, iiniker (kurdegen)
o Bulanu, kusma
o Eozinofili (Kanda eozinofil (bir tiir aledi hiicresi) sayrsrnda artrg)
o Sifilizin (frengi) diler tedavilerinde de oldutu gibi, Jarisch-Herxheimer reaksiyonu

(antibiyotikle yok olan bakterinin viicutta olutturabilece[i bir reaksiyon)
kaydedilmigtir.

r Yorgunluk, ate$

Bilinmiyor

o Hemolitik anemi (alyuvarlann parEalanmasr ile belirgin bir gegit kansrzhk), ldkopeni
(akyuvar sayrsrnda azalma), trombositopeni (trombosit-kan pulcupu- saylstnda
azalma)

. A$ln duyarhhk reaksiyonu olarak alerjik vaskiilit (kan damarlan iltihabt),
lenfadenopati (lenf bezlerinde)

o Anksiyete (endip), asteni (kuvvetsizlik), serebrovaskiiler olay (beyin damarlarr ile
ilgili olay), koma, konfiizyon (zihin kangtkltlt), sersemlik, aifori (ne$e, giiven,
giigliiltik gibi duygulann agrn pkilde bulunmasr), iiliim korkusu, sinirlilik, baga$st,
ntiropati (sinirlerde herhangi bir nedenle giiriilen bozukluklar-duyu kaybt),
enjeksiyon biilgesinde ndrovaski.iler zedelenme (damar sinirlerinde hasar),

somnolans (uykululuk hali), transvers miyelopati sendromu (omurilik iltihabD,
tremor (titreme), enjeksiyon b6lgesinde vazospazm (damarlarda spazm).

o Bulanrk gtirme, gegici kOrliik
o Kardiyak arest (Penisilin G Benzatin'in yagltgltkla intravenoz uygulanmast sonucu

ani kalp durmasr ve Oliim bildirilmigtir.), hipotansiyon (diigiik tansiyon),
palpitasyonlar (garplntl), senkop (bayrlma), taqikardi (kalp atrmrnrn htzlanmast),
vazodilatasyon (kan damarlannda genigleme), vazovagal reaksiyon (bir gegit

baytlma)
. Apne (solunumun geEici olarak ksa ya da uzun siire kesilmesi, dispne (solunum

giigliiEii), hipoksi (akciferlerde ve kanda oksijen yetersizliti), pulmoner embolizm
(akcilerde damar trkanmasr), pulmoner hipertansiyon (akciler tansiyonunda
ytikselme)

. Gastrointestinal nekroz (balrrsak dokusunda hasar), melena (kanamaya ballt katran

renkli drqkr)
o Diyaforez (agrn terleme), pruritus (ka5rntr). inflamasyon, agn, apse, tidem, hemoraji

(kanama), seliilit, atrofi (biiziflme) ve cilt [lserini igeren enjeksiyon btilgesi
reaksiyonlan

o Eklem bozuklulu, periostit (kemik zannda iltihap), anrit alevlenmesi (eklem

iltihabrnda alevlenme), miyoglobin0ri (idrarda miyoglobin bulunmasr),
rabdomiyoliz (kas erimesi-bu etkiler kemik ve eklemlerde giddetli apnlar ile kendini
gdsterebilir)

. Hematiiri (idrarda kan grkmasr), nefropati (bdbrek yetmezliEi), ntirojenik mesane
(idrar kesesindeki sinirlerin bozulmasryla olugan bir durum), proteiniiri (idrarda
protein grkmasr), serum kan tire azotunda artlg, serum kreatininde artrg
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o impotans (iktidarsrzhk), priapism (erkeklerde uzun stireli alrrh sertleqme)
. A;ln duyarhhk reaksiyonu olarak iigiime, ate$, odem, artralji (eklem afnsr) ve

bitkinli[i igeren serum hastah!r benzeri reaksiyon bildirilmigtir.

E$er bu kullanma talimannda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile kars ayrsanq
doktorunuzu v eya ec zac mut b ilgilendiriniz.

5. DEPOSiLiN'in saklanmasr

DEPOSiilN'i gocuklann gdremeyece[i, erisemetecefi yerlerde ve ambalajmda
saklayrruz.

25'C'nin altrnda oda srcakhlrnda saklayrnrz. Isrdan ve nemden koruyunuz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullarunlz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEPOSiLiN'i kullafltta t-tuz.

Eger iiriin ve/veya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz DEPOSiLiN'i kullanmayrnrz.

Ruhsat sahibi: i.E.ULAGAY ilaq Sanayii TURK A.S Davutpasa Cad. No:12, (34010)
Topkapr - |STANBUL

Uretim yei: i.E.ULACAY ilaq Sanayii TURK A.S Davutpaqa Cad. No:12, (34010)
Topkapr - iSTANBUL

Bu kullanma taliman ..............tarihinde onaylanmtsnr.
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ASAGIDAKi BiLGiLER BU iLACI UYGULAYACAK OLAN SAGLIK
PERSONELi iQiNDIR

DEPOSiLiN sadece kas igi (IM) kullanrm igindir.

Uygulama:
Flakonunun kapa$ndaki meml diski kopanntz ve alkol ile kauguk tapanrn ytizeyini
siliniz. 4 cm uzunlugunda l-2 no'lu ilne ile enjektore, DEPOSiLiN 2.4 Enjektabl toz

iEeren flakon igin 5 mL enjeksiyonluk su gekiniz. Flakonu bag agatr qevirerek

enjeksiyonluk suyu kuvvetle iEine enjekte ediniz. Su ilavesi strastnda ve sonrastnda

stispansiyon homojen oluncaya kadar gige devamh galkalanmalt ve siispansiyon

hazrrlandrktan sonra bekletilmeden kullanrlmahdrr. Bir defada kullantlmayan ktstm attltr.

Enjeksiyon iqin uygun adale segildikten ve enjekttirle adaleye girildikten sonra piston geri

gekilerek 2-3 saniye beklenir ve enjektilrde kan Eekildipini g6sterecek bir renk deliSiklili
olup olmadrprna bakrlrr. Herhangi bir renk detigiklipi kan damanna girildilini
gtisterdipinden, btiyle bir durumda enjekttir adaleden gekilerek bagka bir yere yeniden

dikkatle girilmelidir. Enjektorden kan veya renk de[igimi olmamast halinde, grnnga

muhteviyatr yavagga enjekte edilmelidir.

Yavag enjeksiyon srrasrnda enjeksiyon yerinde giddetli ve ani alrl oluguyorsa enjeksiyona
devam edilmemelidir.

Derin intramiiskiiler enjeksiyon halinde kalganrn iist dt; kadrantna uygulantr. Bebeklerde
ve kiiqiik Qocuklarda uylulun midlateral bdlgesi tercih edilmelidir. Dozlann tekrarlanmast
halinde enjeksiyon yeri deliqtirilmelidir.
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