
KULLANMA TALiMATI
DEKSAMET Ampul

Kas igine ve damar igine uygulama igindir.

' Erkin madde: Her bir 2 m| rik ampur, g mg deksametazon fosfata egdeler deksametazon
sodyum fosfat igermektedir.

' Yordrmu modde(ler): Kreatinin l6 mg, sodyum sitrat 20 mg. sodyum metabistirfit 2 mg.
metil paraben 3 mg, propil paraben 0.4 mg ve enjeksiyonluk su k.m.

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

' Bu kullanma talimarmt saHuytnrz. Duhu *tnru tekrar okumaya ihtiyug tluyabilirsiniz.. E{er ilave sorulannu olursa, l tfen dokrorunuza veya eczacrntza donrsrne., Bu ilag kiSisel olarak sizin igin recete edilmi;tir, baskalanna vermeyiniz.
Bu ilaan hilarumr strosmda, dohora veyo hastuneye gitti{inizde t*tkirnmuza btt ilacr
kul land$rnra sdyleyi n iz.

Bu talimaua yazrlanlara aynen uyunuz. ilag hakkrnda size dnerilen dozun drymda yiiksek vqto
tlfrsiik doz kul lanmoytruz.

Bu Kullanma Talimattnda:

l. DEKSAMET nedir ve ne igin kullantur?

2. DEKSAMET, i kullanmadan Ance dikkat editmesi gerekenler

3. DEKSAMET nastl kullanrhr?

4. Olat .yon etkiler nelerdir?

5. DEKSAMET, in soklanmost

Baghklan yer almaktadrr.

f . DEKSAMET nedir ve ne igin kullanrlrr?

DEKSAMET, kortikosteroid (hormonlara benzeyen ilaqlar) grubuna dahil bir ilaq oran
deksametazon i geren am puldi.ir.

PEK_SA-ME-|-' Tip I camdan yaprlmrq,2 m|lik amber renkriampullerde burunur. Her bir karton
kutu l, 5,50 ve 100 adet 2 ml'lik ampul igeren kutularda bulunmaktadrr.

DEKSAMET, deksametazon etkin maddesini igermektedir.

DEKSAMET, vticutta iltihap ire ilgiri gegirli hastahklarrn tedavisinde erkilidir.

Deksametazon alerjik bozukluklar. endokrin hastalrklar (hormonlarla ilgili hastalrklar). deri
hastahklarr, romatizmal hastalrklar, griz ire ilgili (ofrarmik) hasralrkrar, kan hastalrklafl. ddeme



yol agan hastahklar, sindirim sistemi hastalrklarr, iltihabi ba! dokusu hastalrklarr, sinir sistemi
hastalklarr veya solunum bozukluklarr gibi hastahklarrn tedavisinde kullanrlrr.

2. DEKSAMET'i kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler DEKSAMET'i agalrdaki
durumlarda KULLANMAYINIZ

Eper,

. Deksametazon'a veya DEKSAMET'in bileqimindeki herhangi bir maddeye kargr agrn
duyarhhlrnrz var ise

. Ti.im vlicudunuzu etkileyen bir enfeksiyonunuz var ise

. Agr yaptrrmanrz gerekiyorsa, dzellikle de canh agrlar (krzamrk. krzamrkgrk, kabakulak,
sugigeii, oral gocuk felci, sarr humma, BGC tiiberkiiloz a9rst, vb.)

DEKSAMET' i agafrdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ

Eler,
. Kalp yetmezliliniz var ise
. Qevrenizde su 9i9e[i veya krzamrk gegirmig insanlar var ise, uzak durunuz
. Tiiberkiiloz hastallrnrz var ise
. Karaciler ya da bdbrek probleminiz var ise
. Yiiksek kan basrncr ya da diyabet hastah[rnrz var ise
. Kemik erimesi (osteoporoz) ya da kas zayrflrlrnrz var ise
. Sindirim sistemi ya da mide probleminiz var ise
. Gtiz bozuklupunuz varsa (herpes viriisii ile)
. Psikiyatrik sorunlanntz veya epilepsi (sara) hastalrlrnrz var ise
. Giiz tansiyonunuz (glokom) var ise
. Miyastenia gravis hastah[rnrz (bir ttir kas giigsiizliigii hastah[r) var ise
. Mide (peptik) iilseriniz varsa
. Migreniniz varsa
. Parazit enfeksiyonunuz varsa
. Biiyiime bozuklulunuz varsa

' Cushing sendromu'nuz (yi.iksek kortizol seviyesi ile seyreden bir tiir hormonal hasta|k)
varsa

. Kafa travmasr gegiriyorsanrz

. inme gegirdiyseniz

Bu uyartlar, gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen doktorunuza
danrgrnrz.

DEKSAMET'in yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr

Uygulama ytinlemi agrsrndan yiyecek ve igeceklerle etkilegimi yoktur.

Hamilelik

ilau kullonmadan dnce doktorunuza veyo eczactnEa tlanrstna.
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DEKSAMET gerekli olmadrkga gebelik ddneminde kullanrlmamahdrr.

Tedaviniz srrastndu hamile oldulanuzu fark ederseniz hemen doktorunuz.t vet'u eczacntz.t

dantsrnrz-

Emzirme
ilaq kullanmadan 6nce doklorunuza veya eczsuntza danrstntz.

Deksametazon anne sutUne geger, bu nedenle emzirme siiresince kullanrlmamalrdrr.

Arag ve makine kullanrml

DEKSAMET'in arag ve makine kullanrmr iizerinde higbir etkisi yoktur.

DEKSAMET'in igeri[inde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda iinemli bilgiler

Bu trbbi 0rtin her dozunda I mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasrnda

sodyum igermedili kabul edilir.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr
Eier agalrdaki ilaglardan herhangi birini kullanryorsanrz DEKSAMET kullanmadan iince

doktorunuza bilgi veriniz:

. Kalp ve kan rahatsrzhklarrnrn tedavisinde kullanrlan varfarin gibi ilaglar. kan basrncrnr

diiqtiren ilaglar ve diiiretikler (idrar s6ktUr[cUler)

. Rifampisin ve rifabutin gibi antibiyotikler

. Fenitoin, karbamazepin, fenobarbiton ve primidon gibi epilepsi tedavisinde kullanrlan
ilaglar

. Aspirin veya fenilbutazon gibi atrr kesici ya da iltihap giderici ilaglar

. Diyabet (geker hastahlr) tedavisinde kullanrlan ilaglar

. Potasyum d0zeylerini d0qiirmek igin kullanrlan ilaglar

. Aminoglutethimid gibi kanser ilaglan

. Burun trkanrkh[r semptomlannt hafifletmek igin kullanrlan efedrin

. Glokom (gtiz igi basrncrnrn artmasr) igin kullanrlan asetazolamid

. Ulser (mide asidi nedeniyle olugan yaralar) igin kullanrlan karboneksolon

ESer regeteli ya do regelesiz herhangi bir ilaa Su anda kullonryorsanrz veya son zamanlarda
kullandmrz ise liitfen dolaorunuza veya eczactnrza bunlar hakrnda bilgi veriniz.

3. DEKSAMET nasrl kullanrhr?

. Uygun kullanrm ve doz/uygulama srklrtr igin talimatlar:

Doktorunuz hastah!rnrza bath olarak ilacrnrzrn dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktrr.
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. Uygulama yolu ve metodu:

DEKSAMET ampul, doktorunuz tarafrndan damar ya da kas igine uygulanrr.
. Defigik yaq gruplan:

Qocuklarda kullanrmr:

Qocuklarda DEKSAMET baglangrg dozu, hastarrgrn durumuna gdre depiqebirir. Bagrangrg
dozu,0.02 - 0.3 mg/kglgiindtir ve 3 ya da 4 krsma bOliinmiig olarak verilir.

Yaghlarda kullanrmr:

Bdbrek, karaciler veya kalp fonksiyonu azalmasrnrn ve eglik eden hastahgrnrn veya diler ilag
tedavisinin ag, srkhlr dikkate alrnarak ve genellikle dozaj arah[rnrn diigtiliinden baglayarak,
yaghlarda doz segiminde dikkatli olunmalrdrr.Ozellikle kortikosteroidler ile tedavi edilen yaglr
hastalarda diyabet. srvl retansiyonu ve hipertansiyon riski gdz dniinde bulundurulmalrdrr.
. Ozel kullanrm durumlarl:

Biibrek yetmezli!i:

Yukanda belirtilen dozlar kullanrlabilir.

Karaci!er yetmezli!i

Yukanda belirtilen dozlar kullanrlabilir.

Eger DEKSAMET'in etkisinin gok guqlii ya da gok zavrf otdupttna trair bir izleniminiz yar ise
doldorunuz ya da eczacmtz ile konuSunuz-

Kullanmanz gerekenden daha fazla DEKSAMET kullandrysanz:

DEKSAMET'den fazla ahnmasr ile bolazrn gigmesi, deri reaksiyonu, nefes
zorlanma g6riilebilir.

DEKSAMET'den htllanmanz gerekenclen Jitzlusrnt hilanmrssuntz bir doktor t;evu eczut,t ile
konuSunuz.

DEKSAMET'i kullanmayr unutursanrz

Unutttlon dozlan dengelemek igin giJi doz almuymrz.

Eler bir dozu almayr unutursanrz, hatrrladrgrnrz en krsa zamanda arrnrz ve sonra dnceki gibi
devam ediniz.

DEKSAMET ile tedavi sonlandrrrldr!rndaki oluqabilecek etkiler
Bu ilacr almayr aniden durdurmanrz tehlikeli olabilir. E!er bu tedaviyi sonlandrrmanrz
gerekiyorsa, doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz. Doktorunuz size ilacrn dozunu yavag yavai
azallarak sonlandtracakttr. Bu ilacr aniden sonlandrrmanrz durumunuzu daha k6tiilegtirebilir.
Ayrrca, yoksunluk belirtileri yagayabilirsiniz. Bunlar, ateg bag a[.sr, giirme bozuklulu (g6zde
ag. veya gdz iltihabr), hasta hissetme, kas ve ekrem alrrsr, bumun iq krsmrnda qigtit<. t<ito
kaybr, deride kaqrntr ve konjunktivit.

Bu iiriiniin kullanrmryla ilgili bagka sorularrnrz varsa doktorunuza veya eczacrnrza danrgrnrz.

ahp vermede
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4. Olast yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi DEKSAMET'in igerilinde bulunan maddelere duyarlr olan kigilerde yan
etkiler olabilir.

Eler bir yan etki ya$arsanlz, yan etkilerden biri ktltillegirse veya bu kullanma talimatrnda bahsi
geqmeyen herhangi bir yan etki ile kargtlagrrsanrz doktorunuzu veya eczaclrrzt bilgilendiriniz.

Agafrdakilerden biri olursa, DEKSAMET,i kullanmayr durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildirin veya size en yakrn hastanenin acil biiliimiine bagvurunuz:
. Ddki.intii

. Kagrnma

. Nefes alrp vermede zorlanma ya da bayrlma

. Anjiyoiidem (alerji sonucu yiiz ve bo[azda 9i9me)

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir.

Eler bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DEKSAMET'e kargr ciddi alerjiniz var demektir.
Acil tlbbi miidahaleye veya hastaneye yatrrrlmanrza gerek olabilir.

A$afrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
en yakrn hastanenin acil bdliimiine bagvurunuz:

. Depresifduygu (intihar diigiincesi dahil) hali

. Ruh halinde aktifya da pasif de[igiklikler (a9rn taqkrnhk, huzursuzluk)

. Sinirli olma, uyku problemi, hafrza kaybr

. Var olmayan nesneleri hissetme, g6rme veya duyma

. Yalnrz kahndrlrnda korkutucu diigiincelere sahip olma

Bunlarrn hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi miidahale gerekebilir. ciddi 1,an etkiler gok
seyrek gdriiliir.

Aqagrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza siiyleyiniz:
. Mide gigkinlili

. Bulantr veya kusma

. Hrgkrnk

. ishal

. Pankreas iltihabt (giddetli srrt ya da mide alrrsr olugumuna sebep olur)

. Kanda tuz seviyesinde problemler

. Kan bastncrnda yiikselme

. Kanrn prhttlagmasr
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. Kalp krizini takiben kalp kasr problemleri

. Kan gekerinin yiikselmesi

. Kemiklerin zayrflamasr, incelmesi (osteoporoz)

. Kas zayrflrlt

. Ciltteki yaralann yavag iyilegmesi

. Sivilce

. Glokom, katarakt. 96z enfeksiyonlarr

. Menstrualdiizensizlik

. Qocuklardabiiyiimeninyavaglamasr

. Yiizde gigme

. Ndbet veya epilepsinin tetiklemesi

. giddetli bag alrrsr

. Yorgunluk

. igtah artrgr veya kilo kaybr

. 6dem ve kilo artrgr

Bunlar DEKSAMET'in hafif yan etkileridir.

E[er bu kullanma talimattndo bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ire ktrs asrrsanc
do ldorunuzu veya eczac mE t b i t gi le nd i ri n i z.

5. DEKSAMET'in saktanmasr

DEK9IMET'i gocuklann gt)remeyecegi. eri;emeyece$i yerrerde ve ambalajndo sakrayrruz.
3OoC'nin altrndaki oda srcaklr!lnda saklayrnrz.

Son kullanma tarihiyte uyumlu olarak kullanrnz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEKSAMET,i kullanmayrnrz. Eler ambalajda
herhangi bir hasar fark ederseniz DEKSAMET,i kullanmayrnrz.

Ruhsat Sahibi ve ilreim yeri: OSEL iLAg SAN. ve TiC. A.$.

Akbaba Kdyii Fener Cad. No:52
34820 Beykoz/iSTANBUL

Tel : (0216) 320 45 s0 (pbx)
Fax :(0216)32041 45

Bu kullanma talimafi................................ tarihinde onoylanmqtr.
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