
KULLANMA TALIMATI 

TRIAXON 1 g I.M. Enjektabl toz iceren flakon 

Kas icine uygulama icindir. 

Etkin madde: 1 g seftriaksona esdeger 1194.24 mg seftriakson disodyum. 

Yarchma madde: icermemektedir. 

Bu ilac] kullanmaya baslamadan once bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice 

okuyunuz, grinko sizin icin Onemli bilgiler icermektedir. 

• Bu kullanma talimatinz saklayinzz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyac duyabilirsiniz. 

• Eger ilave sorularunz olursa, lutfen doktorunuza veya eczactniza danzsunz. 

• Bu ilac kisisel olarak sizin icin recete edilmiytir, baskalanna vermeyiniz. 

• Bu &win lcullantmt szrasmda, doktora veya hastaneye gittiginizde doktorunuza bu 

ilacz kullandiginzzz styleyiniz. 

• Bu talimatta yazilanlara aynen uyunuz. flag haklunda size Onerilen dozun disinda 

yiiksek veya ducuk doz kullanmayunz. 

Bu kullanma talimatmda: 

I. TRIAXON nedir ye ne ipin kullatukr? 

2. TRIAXON'u kullanmadan Once dikkat edilmesi gerekenler 

3. TRIAXON nasil kullatultr? 

4. Olast yan etkiler nelerdir? 

5. TRiAXON'un saklanmast 

Bagtklart yer almaktathr. 

1. TRIAXON nedir ye ne min kullandir? 

TRIAXON, seftriakson ach verilen etkin maddeyi icermektedir. Bu, antibiyotikler adi 

verilen bir grup ilaca dahildir. TRIAXON etkisini bakterilerin tam olarak 

durdurarak gostermektedir. Bu da bakterilerin Ohnesine yol acmalctachr. 

• TRIAXON beyaz ya da beyaznnsi, kristalize tozdur. Cam flakonlarda takdim 
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edilir. Her bir karton kutuda 1 adet flakon ve 3.5 ml'lik %1 lidokain cozeltisi 

iceren I adet ampul bulunmaktadir. Bir ampul 35 mg susuz lidokain hidroklortire 

esdeger 37.3 mg lidokain hidroklorik monohidrat ve steril enjeksiyonluk su icerir. 

• TRIAXON bakterilerin yol actigi ye vucudun gesitli kisimlanndaki cesitli 

enfeksiyonlann tedavisinde kullanilir. 

• TRIAXON asagala belirtilen hastaliklar icin kullanilabilir. 

Sepsis (bakterilerin kana gecmesi sonucunda ates ye titremeye neden olan 

hastalik) 

Beyin zan iltihabi (menenjit), 

- Kene yoluyla bulasan bir hastalik olan dissemine Lyme borreliosis'in erken ye 

gec evrelerinde 

- Karin bdIgesi (abdominal) enfeksiyonlar (karin zan iltihabi , safra ve mide-

barsak sistemi enfeksiyonlan) 

Kemik, eklem, yumusak doku, cilt ve yara enfeksiyonlari, 

Bagisiklik sistemi bozukluguna bagli enfeksiyonlar, 

- Bobrek ve idrar yollan enfeksiyonlan, 

Solunum yollan enfeksiyonlan, ozellikle pnomoni (bir ttir akciger enfeksiyonu), 

kulak- burun-bogaz enfeksiyonlan, akut bakteriyel kornplike olmayan otitis media 

(orta kulak iltihabi) 

- Cinsel yoldan bulasan bir enfeksiyon olan gonore (bel soguklugu) dahil olmak 

tizere genital enfeksiyonlar, 

Enfeksiyonlann olusmasini onlemek icin, ameliyatlardan once 

2. TRIAXON'u kullanmadan once dikkat edilmesi gerekenler 

TRIAXON'u asagidaki durumlarda KULLANMAYINIZ 

Eger, 

• TRIAXON'un etkin maddesi olan seftriaksona assn duyarldiginiz varsa, 

TR1AXON'un da dahi oldugu `Sefalosporin' adi verilen antibiyotiklere karsi assn 

(alerjiniz) varsa. Bu grup ilaclara sefaleksin, sefaklor ye sefuroksim gibi 

etkin maddeler dahildir. 

• Gecmisinizde penisilin veya benzeri antibiyotiklere karsi ani ye siddetli alerjik 

reaksiyon gostermisseniz. Alerjik reaksiyon belirtileri arasmda bogazm veya yilztin 
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aniden sismesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ye yutkunmada gticliik, ellerin, 

ayaklarm ve bileklerin aniden sismesi ye Inzla gel i sen siddetli daunt() 

bulunmaktachr. 

• Lidokaine alerjiniz varsa (TRIAXON'u kullanmadan once lidokain cozeltisi ile 

TRIAXON asagidaki durumlarda bebeklerde 

• Kalsiyum iceren ve damar icine uygulanan urunleri kullanan veya bu iiriinleri 

kullanmasi beklenen 28 giinliikten ktictik yeni dogan bebeklerde 

• Bebek premature ise (37 haftadan Once dogmus bebekler). 

• Yeni doganlarda sardik mevcut ise 

TRIAXON' u apaidaki durumlarda DIKKATLI KULLANINIZ 

Eger, 

• Yakin bir zamanda kalsiyum iceren preparat kullanmissaruz veya kalsiyum 

kullanacaksantz 

• Mide ye bagirsaklannizla ilgili herhangi bir probleminiz varsa, ozellikle kohl gibi 

(bagirsak 

• Karaciger veya bilibrek rahatsizligunz varsa. 

• Kan rahatsizliklan gibi baska bir rahatsizhgma varsa. 

• Safra kesesi hastaligi veya safra tasun diistindilren giilge seldindeki 

ultrasonografik bulgularunz varsa. 

• Astimmiz varsa. 

• Hamile iseniz. 

• Bebeginizi emziriyorsamz. 

Bu uyanlar, gecmisteki herhangi bir donemde dahi olsa sizin icin gecerliyse Ititfen 

doktorunuza darnsunz. 

TRIAXON'un yiyecek ye icecek ile kullamlmasi 

Uygulama yolu nedeniyie de yiyeceklerle etkilesmemektedir. Ac veya tok karma 

uygulanabilir. 
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Hamilelik 

Pace kullanmadan Once doktorunuza veya eczacznzza dazminzz. 

TRIAXON' un insanda gebelikte kullaniminin gOvenilirligi henilz kesinlesmemistir. 

Hamileyseniz, hamile kalmayi diisiinliyorsaniz veya emziriyorsaniz, bu ilact almadan 

once doktorunuzla konusunuz. 

Tedaviniz szrasznda hamile oldugunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya 

eczacznzza dantsztuz. 

Emzirme 

Ran kullanmadan Once doktorunuza veya eczacunza danzszmz. 

TRIAXON' un etkin maddesi anne stitilne Mica miktarlarda da olsa gectigi icin, 

emziren annelerde bu durumun gaz entinde bulundurulmasi onerilmektedir. 

Eger emziriyorsaniz veya emzirmeyi planhyorsaniz, bu 'lac] kullanmadan Once 

doktorunuza veya eczactruza danismiz. 

Arae ye makine kullammi 

TRIAXON'un motorlu taut ye makine kullanma yetenegi uzerinde olumsuz etkisi 

olduguna dair bir veri bulunmamaktachr. Bas denmesine yol acabileceginden arac ve 

makine kullanmadan ye TRIAXON'u almadan Once doktorunuzla konusunuz. 

TRIAXON' un iceriginde bulunan ban yardimel maddeler hakkinda onemli bilgiler 

Bu tibbi &tin her bir flakonda 82.95 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollii sodyum 

diyetinde olan hastalar icin gez Mande bulundurulmalidir. 

Diger ilaclar ile birlikte kullammt 

Su anda herhangi bir ilac kullamyorsaniz veya son zamanlarda kullandiniz ise Ititfen 

doktorunuza bunlar hakkinda bilgi veriniz. Bunlara recetesiz olarak aldiginiz ilaclar ve 

bitkisel ilaclar da dahildir. Bunun sebebi, TRIAXON'un diger ilaclann etkisini gOsterme 

yolunu etkileyebilmesidir. Aynca, diger ilaclar da, TRIAXON'un etki gesterme yolunu 

etkileyebilir. 

Asagidaki ilacian kullaniyorsaniz doktorunuza bunlar hakkinda bilgi veriniz: 
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• Oral kontraseptifler (dogum kontrol haplan) TRIAXON, dogum kontrol haplannin 

cahsmasim durdurabilir, bu yOzden TRIAXON kullanirken ve biraktiktan bir ay 

sonrasma kadar ilave dogum kontrol yontemleri (Ornegin kondomlar) 

kullanmalismiz. 

• Kloramfenikol (basta goz olmak Ozere enfeksiyon tedavisinde kullanthr) 

• Antikoagtilanlar (km sulandirmak icin kullandan ilaclar) 

• Probenesid (gut tedavisi 'gin kullandir) 

• Amsakrin (kanser tedavisinde kullanilan bir Hag) 

• Flukonazol (mantar hastaliginin onlenmesinde kullanilan bir ilac) 

• Vankomisin veya diger antibiyotikler (enfeksiyonlann tedavisi icin kullanthr) 

Eger receteli ya da recetesiz herhangi bir dam 	anda kullamyorsana veya son 

zamanlarda kullandunz ise Intfen doktorunuza veya eczacuuza bunlar hakkznda bilgi 

veriniz. 

3. TRiAXON nasd kullandir? 

Uygun kullamm ye doz/ uygulama sddigt icin talimatlar: 

Doktorunuz hastaliginiza bagli olarak ilac n Inn dozunu belirleyecek ve size 

uygulayacaktir. 

• TRIAXON'un standart dozu gtinde 1-2 gramdir. Gecirilen enfeksiyonun siddetine 

ye tipine gore doktorunuz size daha yuksek bir doz verebilir (giinitik doz 4 gr'a 

kadar artmlabilir). 

Eger bir ameliyat gecirecekseniz, enfeksiyon riskine bagh olarak operasyondan 30-90 

dakika Once 1-2 tek doz TRIAXON uygulamasi (Medlin 

Tedavi sures' hastaligin seyrine gore degisir. Genellikle bilttin antibiyotik tedavilerinde 

oldugu gibi, hastamn atesi chistiikten veya infeksiyon tedavi edildikten (bakteriyel 

eradikasyon) sonra en az 48-72 saat TRIAXON tedavisine devam edilmelidir. 

Uygulama yolu ye metodu: 

TRIAXON genellikle bir doktor veya hemsire taratindan kas icine uygulanir. Bir 

belgeye 1 gramdan daha fazla enjeksiyon yapilmamasi onerilmektedir. 
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Degisik yas gruplarr 

cocutdarda kullammt: 

Doktorunuz cocugunuzun vticut agirligma bagh olarak uygulanacak doza karar 

verecektir. Yenidogan, bebek ye 12 yasmdan ktictik cocuklarda asagida belirtilen doz 

semast giinde tek dozda uygulanir. 

Yenidoganlar (14 pillage kadar): Gunde tek doz 20-50 mg/kg viicut agirligi; giinliik 

doz 50 mg/kW' asmamalidir. 

Bebek ye cocuklar (15 gtinliikten 12 yasma kadar):Giinde tek doz 20-80 mg/kg. 

Viicut agirligi 50 kg veya 0stiinde olan normal cocuklarda normal yetiskin dozu 

kullandmalidir. 

Akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabi) tedavisi icin 50 

mg/kg dozunda (Ig't asmamak kosuluyla) tek uygulama onerilmektedir 

Yashlarda kullatnnu: 

Yash hastalarda TRIAXON'un yetiskinler icin onerilen dozlan kullamlmaktadir. 

Ozel kullamm durumlari: 

Biibrek /karaciger yetmezligi: 

Karaciger ye bObrek rahatsizhgunz varsa, daha dusuk doz kullanabilirsiniz. ihtiyacnnz 

olan dozu alchgnnzt kontrol etmek icin kan testleri yaphrmarnz gerekebilir. 

Eger TRIAXON' un etkisinin gok giiglii veya zayif olduguna dair bir izleniminiz var ise 

doktorunuz veya eczacnnz ile konupnuz. 

Kullanmamz gerekenden daha fazla TRIAXON althysaniz 

TRIAXON' dan kullanmantz gerekenden fazlastm kullannu§santz bir doktor veya eczact 

ile konu§unuz. 

TRIAXON' u kullanmayi unutursamz 

Unutulan dozlart dengelemek igin gift doz almayanz. 

Eger almaniz gereken bir TRIAXON dozunu almayi unutursantz, hatirlar hatirlamaz 

dozunuzu ahniz. Ancak neredeyse bir sonraki doz zamant gelmisse, unutulan dozu 
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atlaymiz. 

TRIAXON ile tedavi sonlandtrddiguidaki olusabilecek etkiler 

TRIAXON kullanmayi doktorunuza darnsmadan birakmaymtz. 

4. Olasi yan etkiler nelerdir? 

Turn ilaclar gibi TRiAXON'un iceriginde bulunan maddelere duyarh olan kisilerde yan 

etkiler olabilir. 

Asagulakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya 

size en yakm hastanenin acil boliimiine basvurunuz: 

• Ciddi alerjik reaksiyonlar (yaygin olmayan, her 100 kiside I'den az kisiyi etkiler) 

Yilz, boyun, dudak ve agzin aniden sismesi. Bu, nefes alma ye yutkunmada zorluga yol 

acabilir. 

Ellerin, ayaklann ye bileklerin aniden sismesi 

• Ciddi den dektinttileri (cok seyrek, her 10000 kiside 1 kisiden az kisiyi etkiler) 

Eger siddetli deri dokiinttisti yasarsaniz, hemen doktorunuza gidiniz. BeHailer arasinda, 

kabarciklar veya deride soyulma ile birlilcte bizla gelisen siddetli daktintil, agiz kismmda 

kabarctklar olusmasi da olasidir. 

Olast diger yan etkiler 

Yaygin (her 10 kiside 1 kisiyi etkiler) 

• Gevsek diskilama veya ishal 

• Kendini hasta hissetme ye hasta olmak. 

Yaygm olmayan (her 100 kiside l'den az kisiyi etkiler) 

• Diger cilt reaksiyonlan. Bunlara, tam vucudunuzu kaplayan flung], piitiirtti 

doktintti (ualker), kasinti ye siskinlik dahildir. 

Seyrek (her 1000 kiside l'den az kisiyi etkiler): 

• Mantar ve maya sebebiyle gortilen diger enfeksiyon tiirleri (omegin pamukcuk). 

• Kan ile iliskili rahatsizliklar. Behailer arasinda, yorgun hissetme, cildin kolay 

morarmasi, nefesin kesilmesi ye burun kanamasi bulunmalctadir. 

• Bas agrisi 

• Bas dEmmesi hissi 
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• Ag;zda yara olusmasr 

• Dil iltihabi (glossit) Belirtiler arasinda dilin sismesi, kizarmasi ye iltihaplanmasi 

bulunmaktadir 

• Karaciger problemieri (kan testinde 

• Safra kesenizde agn cekmenize, hasta hissetmenize ye hasta olmantza yol 

acabilecek rahatstzliklar 

• Bobrek sorunlan Bunlar idrar yapma miktarunn etkileyebilir. Ban kisiler 

normalde daha fazla idrara cikarlar. cok seyrek olarak, kisiler idrara cikmamaya 

baslayabilir. 

• idranruzda kan ye seker olmasi 

• TRIAXON'un verildigi damarda agn veya yanma hissi. 

• Enjeksiyonunun yapildigi yerde agn. 

• Ytiksek ates veya titreme. 

cok seyrek (her 10000 kiside l'den az kisiyi etkiler) 

• Coombs testinde pozitif sonuclar cikmasi (ban kan rahatsizhklan icin kullarnlan 

bir test). 

• Kannunn pihtilasmasi ile ilgili rahatsizhklar. Belirtiler arasmda, cildin kolay 

morarmasi ve eklemlerinizde agn ve siskinlik. 

• Kannuzdaki beyaz kan hilcre sayisinda degisiklikler. Belirtiler arasmda atesin 

aniden yukselmesi , titreme ye bogaz agnsi bulunmaktadir. 

• Pankreasin iltihaplanmasi (pankreatit). Belirtiler arasinda, sirtmiza dogru yayilan 

midede siddetli agn bulunmaktadir. 

• Kahn bagirsagin iltihaplanmast (kolon) Belirtiler arasmda genellikle kanli ye 

sumuksu ishal, mide agnst ye ates bulunmaktachr. 

Eger bu kullanma talimatmda bahsi gepneyen herhangi bir yan etld ile karWaorsana 

doktorunuzu veya eczacinzzi bilgilendiriniz. 

5. TRiAXON'un saklanmasi 

TRIAXON'u cocuklann goremeyecegi, erisemeyecegi yerlerde ve ambalajinda 

saklayunz. 

30°C'nin altindaki oda sicakliginda saklaynnz. 
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Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullammz 

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TRIAXON'u kullanmaymiz 

Ruhsat sahibi KOCAK FARMA Ilac ye Kimya Sanayi A.S. 

Baglarbasi, Gazi Cad., No: 64-66 

()skiAar / Istanbul 

imal yeri 	: Flakon: 

MUSTAFA NEVZAT Ilac Sanayi A.$. 
Sanayi Cad. No: 13 Yenibosna/ ISTANBUL 

Cazticii ampul: 

KOCAK FARMA Rae ye Kimya Sanayi A.$. 
Organize Sanayi Bolgesi 
Cerkezkey / Tekirdag 

Bu kullanma talimatz ../../ tarihinde onaylantmom 
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