KULLAIIMA TALIMATI
AMPiSiD I

g IM Enjektabl Toz iqeren Flakon
Kas igine uygulanrr.

o
o

Etkin madde: Her flakon 1000 mg ampisilin (ampisilin sodyum olarak) ve 500 mg
sulbaktam (sulbaktam sodyum olarak) iqerir. Her eritici ampul 3.5 ml enjeksiyonluk
distile su ve % 0.5 lidokain hidrokloriir igerir.
Yardtmu maddeler: Mevcut depil.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan tince bu KULLANMA TALiMATIM dikkatlice
okuyunuz, gfinki sizin igin 6nemli bilgiler igermektedir.
o Kullanma talimaltnr sakloyrnrz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.
o Eger ilave sorulanntz olursa liitfen doktorunuza veya eczacmtza danrymtz.
o Bu ilac ki$isel olarak sizin iEin reqete edilmistir, baskalanna vermeyiniz.
o Bu ilaan kullonmr strasmda doktora veya hostaneye gitti$inizde doktonmuza bu ilact

.

kul I and g.m tz sdy I ey i n iz.

Bu talimatta yaz onlara aynen uyunw. ilaq hakhnda size dnerilen dozun drsrnda y ksek
veya d S k doz kullanmaytntz.

Bu Kullanma Talimatlnda :
t. lMPiSiD nedir ve ne igin kullan r?
2. AMPiS|D'i kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler
3- AMPISiD nasrl kullaruhr?
1. Olat yan etkiler nelerdir?
5. AMPIS|D'in saklanmosr
Baghklarr yer almaktadlr.

1. AMPiSiD nedir ve ne igin kullanrlrr?
AMPiSID penisilin antibiyotikleri adr verilen ilag gnrbuna aittir. Ampisilin ve sulbaktam
isimli iki aktif maddenin bileqimidir. Sulbaktam penisiline direnqli bakterilere kar;t
etkinlikte ampisiline yardrm eder.

AMPISiD enjeksiyon igin beyaz ile krrrk-beyaz arast renkte toz iqeren

I

flakonda

sunulmaktadrr.

AMpiSiD duyarh mikroorganizmalann neden oldulu siniizit (yiiz kemiklerinin igindeki
hava bogluklarrnrn iltihabr). otitis media (orta kulak iltihabr), epiglottit (nefes borusu
kapakgrlr iltihabr), pndmoni (akciler iltihabD dahil iist ve alt solunum yolu
enieksiyonlan; idrar yolu enfeksiyonlan ve piyelonefrit (idrar yollan ve bObrekte gelipn
iltihap); peritonit (kartn zan iltihabr), kolesistit (safra kesesi iltihabr), endometrit (rahim i9
tabakasrnrn iltihabr) ve pelvik seliilit dahil intraabdominal (kann igi) enfeksiyonlar;
bakteriyel septisemi (bakterilerin kana gegmesi sonucunda ate$ ve titremeye neden olan
hastalrk); deri ytmugak doku, kemik ve eklem enfeksiyonlarl ve gonokok (bel
soluklu[una neden olan mikroorganizma) enfeksiyonlanntn tedavisinde kullantlrr.

AMPiSiD abdominal (karrn) veya pelvik (kadrnlarda ig cinsiyet organlannrn yer aldlEr
bdlge) cenahi miidahale yaprlan ve periton kontaminasyonu (karrn zarrnrn iltihaplanmasr)
ihtimali olan haslalarda ameliyat sonrasr yara enfeksiyon olasrhlrnr azaltmak amacryla
ameliyat iincesinde de kullanrlabilir. AMPiSiD. gebelilin sonlandrnlmasr veya sezaryen
ameliyatr sonrasr iltihabik durumu azaltmak amacryla korunma igin kullanrlabilir.

2. AMPiSiD'i

kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

AMPisiD'i a$afrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eler,
Ampisilin ve/veya sulbaktama karqt agtn duyarhh[rnrz varsa
Daha 6nceden herhangi bir penisiline allerjik reaksiyon g<isterdiyseniz

o
o
o
o

Hamileyseniz veya emziriyorsanrz

Bulatrcr mononiikleoz (viriislerden kaynaklanan

bir

hastahk) ve herpetik virus

kaynakh enleksiyona sahipseniz

AMPiSiD'i a$agrdaki durumlarda

nixxlfli

KULLAI\rNIZ

Eter;
o Sefalosporin veya diler alerjenlere kargr daha 6nce aqrn duyarhhk reaksiyonlarr

o
o
o
.

96sterdiyseniz
Tedaviniz srrasrnda viicudunuzun herhangi bir yerinde enfeksiyon geligirse
Tedaviniz srrasrnda ishal geligirse
Yenido[antedavisinde kullanrlacaksa
B0brek. karaciler veya kan bozuklupunuz varsa

Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir d6nemde dahil olsa sizin igin geqerliyse liitfen
doktorunuza danrgrnz.

AMPiSiD'in yiyecek

ve igecek ile kullanrlmasr

Uygulama ydntemi aqrsrndan yiyecek ve igeceklerle etkilegimi yoktur.

Hamilelik
ilacr kullanmadan dnce dohorunuza veya eczacmtza darustruz.
Hamileyseniz, doktorunuz Onermedikge AMPiSiD almaytnz.
Tedaviniz srrasrnda hamile oldu[unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veyel eczacmtzo
danrstruz.

Emzirme

ilaa

kullanmadan dnce doktorunuza veya eczacmrza danrsmrz-

Doktorunuz taraftndan 6nerilmedili miiddetge emzirme ddneminde AMPiSiD
kullanmayrnrz.

Arag ve makine kullantml
Araq ve makine kullanrm yetene!i iizerine etkisi gdzlenmemiqtir.

AMPiSiD'in igerifinde bulunan

bazr yardrmcr maddeler hakkrnda 6nemli bilgiler
g AMPISiD (1000 mg ampisilin + 500 mg sulbaktam) yaklagrk I l5 mg (5 mmol)

Her I
sodyum igerh. Bu durum, kontrollii sodyum diyetinde olan hastalar igin 96z dntinde
bulundurulmahdrr.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmt
. Allopurinol (iirik asit miktarrnr azaltan ilag) ile birlikte uygulandr[rnda viicudunuzda

o
o
o
.
.
o
o

diikiintii olugabilir.
Aminoglikozidler ile birlikte uygulanacaksa en az bir saatlik ara ile farklt bdlgelerden
uygulanmahdtr.

Antikoagiilanlar (kan prhtrlagmasrn! tinleyen ilaglar) ile birlikte aldrlrnrzda
penisilinler, kan prhtrlagma hiicrelerinin fonksiyonlannda ve testlerinde de[igikli[e
neden olup kanamayl artrncl etki yapabilir.

Kloramfenikol, eritromisin, siilfonamidler ve tetrasiklinler gibi antibiyotik ilaglar,
penisilinlerin bakteri dldiirucii etkilerini engelleyebilir bu nedenle eq zamanh
tedaviden kaqtnmak gerekir.

Metotreksatr (kanser ve iltihaph eklem romatizmastnda kullanrlan bir ilaq) AMPiSiD
ile birlikte kullanryorsanz, diler ilacrnrzrn etkinliEi artabilecelinden yaktndan takip

edilmelisiniz.

Ostrojen hormonu igeren altzdan ahnan dolum kontrol ilaglan ile ampisilin
aldrlrnrzda dofium kontrol ydntem etkinliginiz azalabilir ve bu nedenle deli;ik ya da
ilave dofum kontrol yontemi kullanmanrz gerekir.
Probenesid (iirik asit atrhmrnr artrran bir ilaq) alrzdan ahnan AMP|SiD'in toksisite
riskini artrrabilir, doktorunuz taraftndan 6zellikle birlikte verilmediyse, aynl zamanda
kullanmayrnrz.

AMPiSID bazr laboratuvar testlerini etkileyebilir ve yaprlan testte yanhg pozitif
glikoziiri (idrarda qeker saptanmasr) saptanabilir.

reqeteli ya da reqetesiz herhangi bir ilacr Su anda kullanryorsaruz veya son
zanranlarda kullandmrz ise liitfen doklorunuza reyo eczacrnua bunlar hakktnda bilgi
veriniz.

Eler

AMPisiD nasrl kullanrhr?
Uygun kullanrm ve dozluygulama srkhfr igin talimatlar:
AMPiSiD'i her zaman, tam olarak doktorunuzun siiyledifi gekilde kullanrnrz. Emin
delilseniz doktorunrrza veya eczaclntza dantgtntz.
Sahip oldulunuz veya korunmantz gereken enfeksiyonun tiiriine
dozunu ve uygulama stkltltnt doktorunuz belirleyecektir.

balh olarak ilactnztn

Olalan doz agagrdaki gekildedir:
EriSkinlerde:
6-8 saatlik aralara txiliinerek giinde 1.5-12 g'drr. $iddetli olmayan enfeksiyonlar 12 saatte
bir uygulama ile tedavi edilebilir.
Uygulama srkhlr aynr zamanda bObrek fonksiyonlarlna da balhdrr.

