KULLANMA TALiMATI
AMPiSiD

250 mg

IM Enjektabl Toz igeren Flakon

Kas igine uygulanlr.

c

Etkin madde: Hq flakon 250 mg ampisilin (ampisilin sodyum olarak) ve 125

o

sulbaktam (sulbaktam sodyum olarak) iqerir. Her eritici ampul
su ve 7o 0.5 lidokain hidrokloriir igerir.
Yardrmct maddeler: Mevcut depil.

mg

I ml enjeksiyonluk distile

Bu ilacr kullanmaya baglamadan iince bu KULLA|IMA TALiMATINI dikkatlice
okuyunuz, gtnkii sizin igin dnemli bilgiler igermektedir.
o Kullanma lalimatmt saklaytruz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaq duyabilirsiniz.
o Eger ilave sorulanntz olursa liitfen doktorunuza veya eczacrruza dantstntz.
c Bu ilaq kisisel olarak sizin iqin reqete edilmistir, baskalanna vermeyiniz.
c Bu ilacrn kullanmt srrasmda doktora veya hastaneye gitti{inizde doktonrnuza bu ilacr
kullandQlnra sdyleyiniz.
. Bu tolimalta yu anlara aynen uyunuz. ilag hakktnda size anerilen dozun dtsmda yiiksek
veya dfiSllk doz kullonmaytnrz.

Bu Kullanma Talimatrnda :
LeMPiSiD nedir ve ne iqin kullan r?
2. AMPiSiD'i kullanmadan dnce dikkat edilmesi gerekenler
3.

AMPiSID

nastl

kullarub?

4. Olas yan elkiler nelerdir?
5.

AMPiSi D'in soklanmtsr

Baqhklarr yer almaktadlr.

1. AMPiSiD nedir ve ne igin kullanrhr?
AMPISiD penisilin antibiyotikleri adr verilen ilag grubuna aittir. Ampisilin ve sulbaktam
isimli iki aktif maddenin bile;imidir. Sulbaktam penisiline direngli bakterilere karqr
etkinlikte ampisiline yardrm eder.

AMPiSID enjeksiyon igin beyaz ile krrrk-beyaz arast renkte toz igeren

I

flakonda

sunulmaktadrr.

AMPiSiD duyarh mikroorganizmalarrn neden oldulu siniizit (yiiz kemiklerinin igindeki
hava bogluklarrnrn iltihabr). otitis media (orta kulak iltihabr). epiglonit (nefes borusu
kapakgrlr iltihabr). pntimoni (akciler iltihabr) dahil iist ve alt solunum yolu
enfeksiyonlarr; idrar yolu enfeksiyonlarr ve piyelonefrit (idrar yollarr ve b6brekte geligen
iltihap); peritonit (kann zan iltihabr). kolesistit (safra kesesi iltihabr). endometrit (rahim ig
tabakasrnrn iltihabr) ve pelvik seliilit dahil intraabdominal (karrn igi) enfeksiyonlar;
bakteriyel septisemi (bakterilerin kana geqmesi sonucunda atef ve titremeye neden olan
hastahk); deri yumugak doku. kemik ve eklem enfeksiyonlarr ve gonokok (bel
solukluluna neden olan mikroorganizma) enfeksiyonlannrn tedavisinde kullanrlrr.

AMP|SiD abdominal (karrn) veya pelvik (kadrnlarda ig cinsiyet organlannrn yer aldrlr
b6lge) cerrahi miidahale yaprlan ve periton kontaminasyonu (kann zannrn iltihaplanmasr)
ihtimali olan hastalarda ameliyat sonrasr yara enfeksiyon olasrlrtrnr azaltmak amacryla
ameliyat 6ncesinde 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 eieErdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
E!er,
Ampisilin ve/veya sulbaktama kargr agrn duyarlrhlrnrz varsa
Daha 6nceden herhangi bir penisiline allerjik reaksiyon g6sterdiyseniz

o
o
o
o

Hamileyseniz veya emziriyorsanrz

Bula$rcr monon0kleoz (viriislerden kaynaklanan

bir

hastahk) ve herpetik virus

kaynakl r enfeksiyona sahipseniz

AMPisiD'i agafidaki durumlarda DiKxATLi KULLAI\INIZ
E!er;
Sefalosporin veya difer alerjenlere kargr daha 6nce a$ln duyarhhk reaksiyonlarr

o
o
o
o
o

96sterdiyseniz
Tedaviniz srrasrnda v0cudunuzun herhangi bir yerinde enfeksiyon geligirse
Tedaviniz srrasrnda ishal geliEirse
YenidoEan tedavisinde kullanrlacaksa
Bdbrek. karaciler veya kan bozuklupunuz varsa

Bu uyarrlar gegmigteki herhangi bir diinemde dahil olsa sizin igin geqerliyse liitfen
doktorunuza danrgrnz.

^LMPiSiD'in yiyecek ve iqecek ile kullanrlmasr

Uygulama y6ntemi agrsrndan yiyecek ve igeceklerle etkilegimi yoktur.

Hamilelik
au kullanmadan ance doklorunuzo

veya eczaanrza donrsmrz.

Hamileyseniz. doktorunuz bnermedikge AMPiSID almayrnz.
Tedaviniz srrasrnda hamile oldu[unuzu
darustntz.

fark ederseniz

hemen dokorunuza veya eczaanrza

Emzirme

ilaa

kullanmadan 6nce doktorunuza veya eczacmtza daruSrruz.

D,oktorunuz tarafrndan dnerilmedili miiddetge emzirme d6neminde AMPiSiD
kullanmayrnrz.

Arag ve makine kullanrml
Arag ve makine kullanrm yetene!i iizerine etkisi giizlenmemigtir.

AilIPiSiD'in igerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda 6nemli bilgiler
Her 250 mg AMPiSiD (250 mg ampisilin + 125 mg sulbaktam) yaklagrk 29 mg

(2
mmol'den az) sodyum igerir. Bu durum, kontrollii sodyum diyetinde olan hastalar igin g<iz
6ntinde bulundurulmahdrr.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr

o
o
.
o
.
.

o
o

Allopurinol (iirik asit miktannr azaltan ilaq) ile birlikte uygulandr[rnda viicudunuzda
d6k0ntii oluqabilir.
Aminoglikozidler ile birlikte uygulanacaksa en az bir saatlik ara ile farkh txilgelerden
uygulanmalrdrr.

Antikoagiilanlar (kan prhtrlaqmasrnr 6nleyen ilaglar) ile birlikte aldtlrnrzda
penisilinler. kan prhtrlaqma hiicrelerinin fonksiyonlarrnda ve testlerinde degiqiklige
neden olup kanamayr artrrrcr etki yapabilir.

Kloramfenikol, eritromisin, siilfonamidler ve tetrasildinler gibi antibiyotik ilaqlar,
penisilinlerin bakteri itldiirticii etkilerini engelleyebilir bu nedenle e9 zamanlt
tedaviden kagrnmak gerekir.
Metotreksatr (kanser ve iltihaph eklem romatizmasrnda kullanrlan bir ilag) AMPiSiD
ile birlikte kullanryorsanrz. diler ilacrnrzrn etkinli[i artabilecelinden yakrndan takip

edilmelisiniz.

Ostrojen hormonu igeren alrzdan ahnan dofium kontrol ilaglan ile ampisilin
aldrlrnrzda do[um kontrol ydntem etkinli[iniz azalabilir ve bu nedenle de[iqik ya da
ilave do[um kontrol ydntemi kullanmanrz gerekir.
Probenesid (ilrik asit atrhmrnr artrran bir ilag) alrzdan ahnan AMPiSiD'in toksisite
riskini artrrabilir. doktorunuz tarafindan dzellikle birlikte verilmediyse, aynr zamanda
kullanmayrnrz.

AMPiSiD bazr laboratuvar testlerini etkileyebilir ve yaprlan testte yanhq pozitif
glikoziiri (idrarda geker saptanmasr) saptanabilir.

E$er reqeteli yo do regetesiz herhangi bir ilao su anda kullaruyorsantz veya son
zamanlonla kullandmrz ise liitfen doklorunuza veyo eczacmtza bunlar hakhntla bilgi
veriniz.
3.

AMPiSiD nasrl kullauhr?
Uygun kullanrm ve doz,/uygulama stkltlt igin talimatlar:
AMPiSiD'i her zaman. tam olarak doktorunuzun soyledifii qekilde kullanrnrz. Emin
delilseniz doktorunuza veya eczaclnrza dantStnlz.
Sahip oldu$unuz veya korunmanrz gereken enfeksiyonun tiiriine
dozunu ve uygulama srkhlrnr doktorunuz belirleyecektir.

balh olarak ilactntztn

Olalan doz aqalrdaki qekildedir:
Eriskinlerde:
6-8 saatlik aralara btiliinerek giinde 1.5-12 g'drr. $iddetli olmayan enfeksiyonlar l2 saatte
bir uygulama ile tedavi edilebilir.
Uygulama srkh!r aynr zamanda bobrek fonksiyonlanna da ba[ltdtr.

