
KULLANMA TALiMATI 

MAKSiSEF 1000 mg film kaph tablet 
Agiz yolu He ahmr. 

@ Etkin madde: Her bir film kaph tablet 1000 mg sefaklor ic;erir. 
@ Yard1mc1 maddeler: Mikrokristalin seltiloz, kroskarmelloz sodyum, kolloidal silikon dioksit, 

magnezyum stearat, polivinil alkol, polietilen glikol, talk, titanyum dioksit (El 71), san demir 
oksit (E 172). 

Bu ilaci lmHanmaya ba~lamadan once bu KULLANMA T ALiMATINI dikkatlice 
okuyunuz, ~finkil sizin i~in onemli bilgiler i~ermektedir. 

@ Bu kullanma talimatznz saklayznzz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyar; duyabilirsiniz. 

® Eger ilave sorularznzz olursa, liitfen doktorunuza veya eczacznzza danz~znzz. 

® Bu ifar; ki~isel olarak sizin ir;in rer;ete edilmi~tir, ba~kalarzna vermeyiniz. 

® Bu ilaczn kullanzmz szrasznda, doktora veya hastaneye gittiginizde doktorunuza bu ilacz 
kullandzgznzzz soyleyiniz. 

@ Bu talimatta yazzlanlara aynen uyunuz. jf ar; hakkznda size dnerilen dozun dz~znda yiiksek 
veya dii~iik doz kullanmayznzz. 

Bu Kuilan.ma Talimatmda: 

1. MAKSiSEF nedir ve ne i<;in kullambr? 
2. MAKSiSEF'i kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler 
3. MAKSiSEF nasll kullambr? 
4. Olas1 yan etkiler nelerdir? 
5. MAKSiSEF'in saklanmasu 

Ba~hklan yer almaktadir. 
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1. MAKSiSEF nedir ve ne h;in. kullamhr? 
MAKSiSEF ac;1k san, kapstil ~ekilli, oblong film kaph tabletler halindedir. Her kutuda 10 veya 
20 tablet vard1r. 

MAKSiSEF, beta laktam antibakteriyellerden ikinci ku~ak sefalosporinler olarak adlandmlan bir 
gruba aittir. 

MAKSiSEF sefaklora duyarh mikroorganizmalarm neden oldugu gonore (bel soguklugu) 
tedavisinde kullamhr. 

2. MAKSiSEF'i kuHanmadan once dikkat edilmesi gereken.ler 
MAKSiSEF'i a~ag1daki dummlarda KULLANMA YINIZ 
Eger; 
e Sefalosporin grubu antibiyotiklere veya MAKSiSEF ic;indeki etkin veya yard1mc1 
maddelerden birine kar~1 duyarhhgm1z varsa bu ilac1 kullanmaym1z. 

MAKSiSEF'i a~agndaki dummlarda DiKKA TLi KULLANINIZ 
Eger; 
e Bobrek yetmezliginiz varsa 
e Penisilinlere veya ba~lrn ilac;lara alerjiniz varsa 

Bu uyanlar, gec;mi~teki herhangi bir donemde dahi olsa sizin ic;in gec;erliyse ltitfen doktorunuza 
dam~m1z. 

MAKSiSEF'in. yiyecek ve i~ecek ile kullamlmasn 
Ag1z yolundan ac; ya da tok karnma almabilir fakat gida maddeleri ile almd1g1 zaman emilimi 
artmaktadu. 

Hamilelik 
jzacz kullanmadan once doktorunuza veya eczacmzza dant§znzz. 
Oruntin hamilelik donemindeki gtivenliligi kamtlanmam1~tu. Hamilelik s1rasmda doktorunuz bu 
ilac1 kullamp kullanmayacagm1za karar verecektir. 
Tedaviniz szrasmda hamile oldugunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczaczmza 
dant§lnlZ. 

Emzirme 
llacz kullanmadan once doktorunuza veya eczacznzza dam§zntz. 
Annelere 500 mg dozlarda uygulanan sefaklor, stitte az miktar tespit edilmi~tir. 
Emzirmenin durdurup durdurulamayacagma veya ilacm kullamhp kullamlamayacagma 
doktorunuz karar verecektir. 
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Ara~ ve ma.kine ku.Hamm1 
MAKSiSEF'in ara<; ve makine kullanma becerisini etkiledigine yonelik bilgi bulunmamaktad1r. 

MAKSiSEF'in i«;eriginde bulunan baz1 yard1mc1 maddeler hakkmda onemli bHgiler 
MAKSiSEF, her tablette lmmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder. Sodyuma bagh 
herhangi bir yan etki beklenmemektedir. 

Diger ila«;lar ile birlikte ku.Uamm1 
* Bir saat i9inde alman magnezyum ya da aluminyum hidroksit i9eren mide asidini azaltan 

(antiasit) ila9lar sefaklorun emilim stiresini azaltnfar. 
@ Biitlin diger beta-laktam antibiyotikleri gibi sefaklorun bobreklerden at1hm1 probenesid ile 

azahr. 
@ Varfarin ve sefakloru birlikte kullanan hastalarda protrombin zamam (p1htlla~ma 

fonksiyonlarmm azald1g1111 gosteren bir test) uzamas1 gorlilebilir. 

Bu ifadelerin, belirli bir sure once kullamlm1~ veya gelecekte bir zaman kullamlacak lirtinlere de 
uygulanabilecegini ltitfen not ediniz. 

Doktorunuz onermedik<;e kesinlikle ba~lrn ila9lan kullanmay1111z. 
Eger rec;eteli ya da rec;etesiz herhangi bir ilacz :;u anda kullamyorsantz veya son zamanlarda 
kullandzntz ise lii(fen doktorunuza veya eczacznzza bunlar hakkznda bilgi veriniz. 

3. MAKSiSEF nasd kullamhr? 
Uygm1 ku.Uamm ve doz/uygulama s1khg1 i«;in talimatlar: 
Y eti~kinler i9in onerilen doz, bel soguklugu (gonore) tedavisinde gtinde 3 tablet (3 g), gerekirse 
probenesid ile birlikte kullamlabilir. 
Uygulama yolu ve metodu: 
MAKSiSEF ag1z yolu ile ahmr. 
Degi~ik ya~ gruplan: 

Ya~hlarda ku.Uamm1: MAKSiSEF'in eri~kinlerdeki kullamm1 ile ya~hlardaki kullamm1 
arasmda kullamm dozu ve s1khg1 a91smdan herhangi bir degi~iklik yoktur. 
(:ocuklarda kullamm1: MAKSiSEF 16 ya~mdan kti<;tik olanlarda kullamlmamahdir bu 
ya~ grubuna daha dti~tik doz uygulanmahdu. 

Ozel kullamm dummlan: 
Bobrek yetmezligi: 
Bobrek yetmezliginde doktorunuzun doz ayarlamas1 yapmas1 gerekebilir. (Durumunuza 
gore doz yan yanya azalt1labilir). Ltitfen doktorunuza da111~1111z. 
Karaciger Y etmezligi: 
Karaciger yetmezliginiz varsa doktorunuzun herhangi bir doz ayarlamas1 yapmasma gerek 
yoktur. 

Eger MAKSjSEF'in etkisinin c;ok gii<;lii veya zayif olduguna dair bir izleniminiz var ise 
doktorunuz veya eczacznzz ile konu:;unuz. 
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Kullanmamz gerekenden daha fazla MAKSiSEF kuHand1ysamz: 
MAKSiSEF'den kullanmanzz gerekenden fazlasmz kullanmz.;sanzz bir doktor veya eczacz ile 
konu.;unuz. 
A~m doz durumunda derhal doktorunuza veya bir eczaneye ba~vurunuz. 
A~m doz belirtileri bulant1, kusma, kann list b6lgesinde agn ve ishaldir. Bu gruptaki ilac;lar a~m 
dozlarda nobet gec;irme olas1hgm1 artlrabilirler. Bu gibi durumlarda derhal doktorunuza 
ba~vurmamz gereklidir. 

MAKSiSEF'i kuUanmay1 amutursamz 
Unuttugunuz dozu mtimktin oldugu kadar c;abuk almaya c;ah~m1z ve soma doktorunuzun tavsiye 
ettigi arahklan uygulamaya devam ediniz. 
Unutulan dozlarz dengelemek ir;in r;ifi doz almayznzz. 

MAKSiSEF ile tedavi sonland1nld1gmdaki olu~abilecek etkiler 
Doktorunuz tarafmdan belirlenmedikc;e, tedaviyi durdurmaym1z. 
Eger bu tirtini.in kullammma ili~kin ba~lrn sorunuz varsa doktorunuza veya eczacm1za sorunuz. 

4. Olasi yan etkiler nelerdir? 
Tum diger ilac;lar gibi, MAKSiSEF'in ic;eriginde bulunan maddelere duyarh olan ld~ilerde yan 
etkiler olabilir. 

A~ag1dakilerden biri olursa, MAKSiSEF'i lmllanmayn durdurunuz ve DERHAL 
doktomnuza bildiriniz veya size en yakm hasfanenin adl boliimiine ba~vurunuz: 
01 Nefes almada zorluk 
e Deride ka~mt1, ~i~lik, dokUntti, kizankhk 
01 Deride ve mukoza membranlannda ( ag1z, bogaz ve baz1 ic; organlann ytizeyini kaplayan ve 

salg1 tireten doku) ~i~me ve kabarc1k olu~umu 
e Kuvvetsizlik, yorgun dti~me 
@ Ytiz ve dudaklan da kapsayan odem (su birikmesinden kaynaklanan ~i~me) 
01 Vticutta kanncalanma 
e Bay1lma 

Bunlann hepsi c;ok ciddi yan etkilerdir. 
Eger bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MAKSiSEF'e kar~I ciddi ale1jiniz var demektir. Acil 
t1bbi mtidahaleye veya hastaneye yatmlmamza gerek olabilir. 
Bu c;ok ciddi yan etkilerin hepsi oldukc;a seyrek gortiltir. 

A~ag1dakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktormmza bildiriniz veya size en 
yakm hastanenin adl boliimiine ba~vurunuz: 
e Ate~, inatc;1 bogaz agns1 gibi inatc;1 yeni enfeksiyonlar 
e Eklemlerde agn, kas gtic;stizltigti ile seyreden deri doktinttileri, ka~mt1 (serum hastahg1) 
e ~iddetli, kanh veya stimtiklli olabilen inatc;1 ishal 
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w idrar renginin koyu c;1kmas1, deride morluklar veya kanama geli~mesi gibi kan hiicrelerinin 
azalmasm1 gosteren bulgular 

w Deri ve gozlerde sanhk 
w Deri altmda s1v1 toplanmas1, soyulma, nekroz gibi bulgularm e~lik ettigi ciddi deri 

reaksiyonlan 
w idrar miktannda azalma 

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil t1bbi miidahale gerekebilir. 
Ciddi yan etkiler c;ok seyrek goriililr. 

A~agulakilerden herhangi birini fark ederseniz doktonmuza soyleyiniz: 
w Yorgunluk 
w Uykusuzluk 
w Sinirlilik 
w Bulant1, kusma, hafif ishal, haz1ms1zhk 
@ Kan ve idrar testlerinde anormal sonuc;lar 
@ Artm1~ kas kas1lmalan 
w Genital bolgede (vajinada) enfeksiyonlar, ka~mt1 
@ Deride doklintli, ka~mtl 
w Kaslarda sertle~me 

Bunlar MAKSiSEF'in hafif yan etkileridir. 

Yan etkilerin raporlanmas1 
Kullanma Talimatmda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda 
hekiminiz, eczacm1z veya hem~ireniz ile konu~unuz. Aynca kar~1la~t1gm1z yan etkileri 
www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "ilac; Yan Etki Bildirimi" ikonuna tiklayarak ya da 0800 314 
00 08 numarah yan etki bildirim hattlm arayarak Tiirkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)'ne 
bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldugunuz ilacm glivenliligi 
hakkmda daha fazla bilgi edinilmesine katk1 saglam1~ olacaksm1z. 

5. MAKSiSEF'in saklanmas1 
MAKSjSEF'i c;ocuklann goremeyecegi, eri§emeyecegi yerlerde ve orijinal kutusunda saklayznzz. 
30 °C'nin altzndaki oda szcaklzgznda saklayzmz. 

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullammz 
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MAKSjSEF'i kullanmayznzz. 
Eger liriinde ve/veya ambalajmda bozukluklar fark ederseniz MAKSiSEF'i kullanmaym1z. 

Ruhsat sahibi: 
BiLiM iLA<; SAN. ve TiC. A.~. 
34440 Beyoglu-iSTANBUL 
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Uretim yeri: 
PHARMA ViSiON SAN. VE TiC. A.S. 
34010 Topkap1/iSTANBUL 

Bu kullanma talimatz 16. 05. 2014 tarihinde onaylanmZ$fZr. 

616 


