
KTJLLANMA TALiMATI

EDiCiN 0.5 g IV infiizlon igin Liyofilize Toz igeren Flakon

1,5, 10 Flakon
ii"q d"-"" igine uygulanrr, burundan tflple verilir veya afzdan almrr' Kas iqine

uygulanmaz.

- Elkin madde: Y ankomisin hidrokloriir

n", fiuton o.s g vankomisine e;defer liyofilize vankomisin hidrokloriir igerir

- Yardtmct maddekr: Yardtmcr madde bulunmamaktadrr'

Bu ilacr kullanmaya baglamadan iince bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlice

okuyunuz, giinkff sizin igin iinemli bilgiler igermektedir'

o Bu kullanma talimatrnt saklayrmz' Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaq

duyabilirsiniz.
. Eger ilave sorulanmz olursa, liitfen doktorunuza veya eczactntza damgtntz'

.n"uilagkigiselolaraksiziniginreqeteedilmiqtir,ba$kalannavermeyiniz.
o Bu ilacrn kullanrmr strastnda, doktora veya hastaneye gittilinizde doktorunuza bu

ilacr kullandrltmzr sdyleyiniz'
o Bu talimatta yazrlanlara aynen u)'unuz' ilaq hakkrnda size dnerilen dozun drqlnda

yiiksek veya diigiik doz kullanmaytruz'

Bu Kullanma Talimahnda:

I EDiCiN nedir ve ne igin kullanrlrr?
Z,-BniCiX'i t ullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

3. EDiCiN nas kullanrhr?
4. Olasl yan etkiler nelerdir?
5. EDiCiN'in saklannasr

BaghklanYer almaktadtr'

l. EDiCiN nedir ve ne igin kullanrlrr?

oEDiCN0.5glVinfiizyoniqinLiyofilizeTozigeren.Flakon'enjektablsoliisyonigin- 
[r'ftil"a. iyuruq .+[.ivln itt au*ru damla verilen soliisyona ddniigen toz) bir

*iiiv",it i, iu"tt*r".i, ,iJ.n oldugu enfeksiyonlan tedavi etmek iqin kullamlan

bir ilaq).

. EDiCiN 0.5 g IV inffizyon iqin Liyofiliz'e -Toz 
igeren Flakon' 

. 
flakon 

'diye
adlandrnlan "u. liqeL-t'a"ti'' o's g'fr[ bir flakonda 0'5 g vankomisine eqdefler

liyofi lize vankomisin hidrokloriir bulunur'

. EDiCiN 0.5 g IV infiizyon igin Liyofilize -Toz 
igeren Flakon' metisiline direnqli

Staphylococcus or,,u' llii'ug" "ni"Ltiyo'lann 
tedavisinde kullanrlrr' Bu bakteri



qoguantibiyoti[edirenglidir.Vankomisinkalpzafl,akcilerlervekan
enieksiyonlannda kullamlr. Aynca dig ve cerrahi miidahalelerde kalp zanru

enfeksiyondan korumak igin kullanllrr-

2. EDiCiN'i kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

EDiCiN'i aqafrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eler daha 6nceden EDiCiN'e agrn duyarhhk (qiddetli alerji) belirtileri gdstermiqseniz.

- Hamileyseniz veya bebelinizi emziriyorsamz.

noicitt'i agagrdaki durumlarda nixx-Arl,i KULLANINIZ
- Biibrekle ilgili rahatsrzhgtnlz varsa,

- Yagh iseniz,
- igitme zorlu[unuz vars4
- Genel anestetik olacaksantz,
- Difier bazr ilaglan kullamyorsantz,

. . Streptomisin, neomisin, gentamisin, kanamisin, amikasin, tobramisin, polimiksin B ve
v 

kolistin gibi bdbreklerinizi etkileyen antibiyotikleri ahyorsantz,

o Etakrinik asit ve furosemid gibi 6dem 96zi.icii tabletleri altyorsantz,

o Kolestiramin (kandaki yiiksek seviyelerdeki yag ve sindirim sisteminin inllamatuar

hastahprndaki diyare tedavisinde kullanrlan bir ilag) ahyorsamz, EDiCiN'i dikkatli

kullanmrz.

Size reqete ile iinerilen ilaglar haricinde, baqka bir ilag aldrysamz veya altyorsaruz

doktorunuza sdYleYiniz.

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir dtinemde dahi olsa sizin igin geqerliyse liitfen

doktorunuza damqtntz.

Qocukdolurmapotansiyeliolanbulunankadrnlar/Dofiumkontroli
(kontrasepsiyon) EDiCN 'in gocuk dolurma potansiyeli bulunan kadrnlarda kullanrma

iligkin yeterli veri mevcut de[ildir.

\- Hamilelik
ilact kullanmadan dnce doHotunuza veya eczaantza darusmtz'

Hamileyseniz veya hamile kalacaksamz EDiCiN 'i kullanmayrnrz'

Tedqyiniz srasmda hamile oldu{unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza daruSrntz.

Emzirme
ilaa kullanmadan \nce doktorunuza veya eczaaruza dantsmrz'

EDiCN anne stitiine geger. Bundan dolayr EDICIN'I emzirme ddneminde

kullanmayruz.

Arag ve makine kullanrmr
Arag ve makine kullanrm becerinize zarar veren herhangi bir etki hissederseniz araq veya

makine kullanmayntz.

EDiCiN igeri$nde bulunan bazr yardrmcr maddeler haklanda iinemli bilgiler
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EDICiN'in igerilinde yardrmcr madde bulunmamaktadrr.

Di[er ilaglar ile birlikte kullantmt

Eler;

o Streptomisin, neomisin, gentamisin, kanamisin, amikasin, tobramisin, polimiksin B ve

kolistin gibi btibreklerinizi etkileyen antibiyotikleri ahyorsamz,

o Etakrinik asit ve frrosemid gibi 6dem 96z0cii tabletleri ahyorsaruz,

o Kolestiramin (kandaki yiiksek seviyelerdeki ya[ ve sindirim sisteminin inflamatuar

hastahlrndaki diyare tedavisinde kuilamlan bir ilag) ahyorsantz, EDiCN',i dikkatli

kullantruz.

Eper reqereli veye regetesiz herhangi bir ilact su anda htllaruyorsantz veya son

,i^ortordo kullan&nrzsa li)tfen dolaoruntaa veya eczactntza bunlar hakhnda bilgi

veriniz.

3. EDiCiN nas kullan rr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama srkl$ igin talimatlar:

e size verilen ilacrn dozu, ya$mtza, sizde var olan enfeksiyon ttiriine, b<ibreklerinizin

gahgma gekline, igitmede zorluk gekip gekmedilinize ve aldr[rmz diler ilaglara

dayanarak verilecektir.

o Genel erigkin dozu, her 6 saatte bir 500 mg veya 12 saatte bir I g'drr. Bu ilag size

verilmeden 6nce enjeksiyonluk su iginde eritilecektir. Daha sonra % 0.9 sodyum

Klortir Qiizeltisi iginde seyreltilecektir. Daha sonra damar igine damla damla

verilecektir. Her enjeksiyon, doza balh olarak 20-60 dakika iqinde verilir ama 24 saat

iginde siirekli olarak da uygulanabilir. Uygulanacak bir sonraki doz, kan testi

sonuglanna g6re doktorunuz tarafindan belirlenir.

Uygulama yolu ve metodu:

o EDICN damardan yavaq enjeksiyon qeklinde verilir, aym zamanda bazr barsak

enfeksiyonlannrn tedaviii igin alrzdan da ahnabilir. EDiCiN'in etkisi 2-3 giinden

6nce gd.iihez. Tedavinizin stiresi tedavi edilen enfeksiyona giire de!i'ir. Tedavi 
-

uirkai trafta stirebilir. 30 ml su iginde ortalama 125 mg veya250 mg igirilir. Burundan

tiiple de uygulanabilir.

o Tedavi srrasrnda kan testleri yaprlrr, idrar Srneli sizden istenebilir ve zararh etkisi

olup olmadrlrm anlamak igin igitme testi yaprlabilir.

o EDiCN kas igine uygulanmaz.

DeEigik yag gruPlan:

Qocuklarde kullanrmr:

J



Damar igine:
Genel intiaveno z doz, G saatte bir verilen (giiLnltik toplam d oz, 40 mglkg viicut aErhg, l0
mg/kg,drr.Her bir doz en az 60 dakikahk periyotlarla uygulanmahdrr. Yeni dolanlarda ve

beielierde giinliik doz daha diigiik olabilir. Bir haftahk bebeklerde 12 saatte bir ve daha

sonra 1 ayi kadar 8 saatte bir 10 mg/kg dozu takiben 15 mg/tg'lik baqlangrg dozu

6nerilmektedir.

A[z yoluyla:
Z-iO lun 

"boy*.u 
siire ile 3'e veya 4'e bdliinmi.i$ 40 mgkg vankomisin uygulanabilir.

Giinli.ik total doz2 g' r geqmez.

Yagl arda kullanlml:
I$i;; r. b6brekler iizerindeki etkilerinden dolayr, bdbrek yetmezligi olan ve 6nceden

iii*" l"VU, olan hastalarda vankomisin dikkatle kullamhr. Yaghlara tedavi srastnda

bdbrek kontrolleri ve igitme testleri yaprlrr.

6zel kullanrm durumlarrl

B6brek fonksiYon bozuklufu:
S6b.J V"ur"riili olan hastalarda vankomisin dozlan, doktor taraflndan dtizenlenir.

EEer EDiCiN'in etkisinin qok giiqlii veya zay{ oldu{una dair bir izleniminiz vqr ise

dohorunuz veya eczqctnrz ile konuSunuz.

Kullanmanrz gerekenden daha fazla EDiCiN kutlandrysanu:

EDiCiN size hastanede uygulanacafit igin gerekenden az ya da fazla almaruz olast

dedildir. Fakat bu konuda endiseniz varsa dohorunuza veya eczaaruza darusmtz'

EDiCiN'i kullanmayr unutursanz :

Doktorunuz atlanan dozun ne ziunan uygulanaca[rna kara verecektir. Takip eden dozun

yeni uygulama zamam igin doltorunuzun talimatlanna uymaruz Snemlidir'

(Jnutulan dozlan dengelemek iqin qift doz almaymtz'

EDiCiN ile tedavi sontandrnldrlrnda olugabilecek etkiler

Tedaviyidnerilenzamandan6ncekeserseniztedavinizyetersizolacaktrr.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaqlar gibi EDiciN,in igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan

etkiler olabilir.

Aga[rdakilerden biri olursa EDiCiN'i kullanmayr durdurunuz ve DERHAL

dokt"o-o*" bitdiriniz veya size en yalon hastanenin acil btilffmiine bagvurunuz:
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- $iddetli alerjik reaksiyonlar - birden bire kagrntt baglayabilir, el, ayak, yiiz ve bilekler

qiqebitir; agrzia ve bopazdagiqme olabilir, yutma giigliipii hissedebilirsiniz, nefes almakta

zorlanabilirsiniz, bayrlacak gibi hissedebilirsiniz.

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir. Eper bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin

EOiCiN'e [arqr ciddi alerjiniz var demektir. Acil trbbi miidahaleye veya hastaneye

yatrnlmamza gerek olabilir.

Agalrdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya

size en yakrn hastanenin acil bdliimtne bagvurunuz:
- Kulak grnlamasr veya igitme kaybt,

- Baq ddnmesi,
- Dolagrmrn durmast, kan bastncrnda diiqme,

- Damar iginde pthtr oluqumu, kan daman enkeksiyonu (damarda 9i9me ve kzankltk)'

- Baygrnhk hissi, garplntl, soluk alamama,

- Enjeksiyonun yaprldrlr yerde a!n, 9i;lik' krzankhk,

- vii,cudun rist irsmrndi, boyun ve yiizde deri ddkiintiileri (e!er bunlardan biri baqrmza

gelirse ilacr kesmeniz ve cildiyeciye baqrurmamz gerekebilir),

- Alrzdan verildiyse kusma ve bulan!,
- Gdliiste ve strtta kas spazmlan ve a[n,
- Bdbrek iltihabr.

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi miidahale gerekebilir'

Agalrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza sdyleyiniz'

- i.arumzdaki bazr h0crelerde anormal artrq ya da azalm4

- Kanda histamin isimli maddenin serbestlegmesi titreme ve iiqiime, ateg, deri

ddkiiLntiisti, kusma YaPabilir.

Bunlar EDiCiN'tn hafif yan etkileridir.

EPer bu kullanma talimatmda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etki ile karS asrrsanrz

doh orunuza veya eczacmzt bilgilendiriniz"

5. EDiCiN'in saklanmasr
tOiCittt'i qocuHann g,remeyece!,i ve erisemeyece$i yerlerde ve ambalajmda saklaymrz'

25'C'nin altrndaki oda srcakhlrnda saklaytruz'

Son kullanma tarihiyte uyumlu olarak kullanrmz

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EDiCiN'i kullanmoytnrz'

Ruhsat sahibi: sandoz ilag san. ve Tic. A.$.Kiigiikbakkalk6y Mah. $ehit $akir Elkovan

Cad. No: 2 34750 KadrkdY / istanbul

ttretim yeri: Lek Pharmaceutical d.d. Verovskova 57

Ljubljana/SlovenYa

Bu kullanma talimat gg. aa.y1ryy' de onaylanmqtr'
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