
KULLANMA TALIMATI 

TRIAXON 500 mg I.M. Enjektabl Toz iceren Flakon 

Kas icine uygulama icindir. 

Elkin madde: 500 seftriaksona esdeger 597,12 mg seftriakson disodyum. 

Yard:mc: madde: Icermemektedir. 

Bu Bac] kullanmaya baslamadan once bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice 

okuyunuz, clink0 sizin kin onemli bilgiler icermektedir. 

• Bu kullanma talimannz saklayanz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyac duyabilirsiniz. 

• Eger ilave sorularam olursa, lutfen doktorunuza veya eczactruza danunaz. 

• Bu itac kiyisel olarak sizin iFin recete edilm4tir, baAalarma vermeyiniz. 

• Bu ilacm kullatunn swasmda, doktora veya hastaneye gittiginizde doktorunuza bu 

dam kullanchgunzz soyleyiniz. 

• Bu talimatta yazdanlara aynen uyunuz. Eac hakkmda size onerilen dozen chomda 

yiiksek veya chiyfik doz kullanmayma. 

Bu kullanma talimatmda: 

I. TRIAXON nedir ye ne fgin kullanthr? 

2. TRIAXON'u kullanmadan Once dikkal edilmesi gerekenler 

3. TRIAXON nastl kullatuhr? 

4. Olas: yan etkiler nelerdir? 

5. TRIAXON'un saklanmast 

BtWalart yer almaktathr. 

1. TRIAXON nedir ye ne icin kullanthr? 

TRIAXON, seftriakson ad: verilen etkin maddeyi icermektedir. Bu, antibiyotikler 

verilen bir grup ilaca dahildir. TRIAXON etkisini bakterilerin tam olarak gelisimini 
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durdurarak gostermektedir. Bu da bakterilerin olmesine yol acmaktadir. 

• TRIAXON beyaz yada beyazimsi, kristalize tozdur. Cam flakonlarda takdim 

edilir. Her bir karton kutuda 1 add flakon ye 2 ml'lik %1 lidokain pozeltisi 

iceren 1 adet ampul bulunmaktadir. Bir ampul 20 mg susuz lidokain hidroklortire 

esdeger 21.3 mg lidokain hidroklortir monohidrat ye steril enjeksiyonluk su icerir. 

• TRIAXON bakterilerin yol actigi ye vucudun cesitli kisimlarindaki cesitli 

enfeksiyonlann tedavisinde kullandir. 

• TRIAXON asagida belirtilen hastaliklar icin kullandabilir. 

- Sepsis (bakterilerin kana gecmesi sonucunda ates ve titremeye neden olan 

hastalik) 

- Beyin zan iltihabi (menenjit), 

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

get evrelerinde 

- Karin bolgesi (abdominal) enfeksiyonlar (kann zan iltihabi, safra ye mide-

barsak sistemi enfeksiyonlan) 

- Kemik, eklem, yumusak doku, cilt ve yara enfeksiyonlan, 

- Bagisiklik sistemi bozukluguna bag]] enfeksiyonlar, 

Biibrek ve idrar yollan enfeksiyonlan, 

- Solunum yollan enfeksiyonlari, ozellikle priamoni (bir tor akciger enfeksiyonu), 

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

(orta kulak iltihabi) 

- Cinsel yoldan bulasan bir enfeksiyon olan gonore (be] 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 duyarliliginiz varsa, 

TR1AXON'un da dahi oldugu `Sefalosporin' adi verilen antibiyotiklere karsi awl 
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duyarldrginiz (alerjiniz) varsa. Bu grup ilaclara sefaleksin, sefaklor ye sefuroksim gibi 

etkin maddeler dahildir. 

• Gecmisinizde penisilin veya benzeri antibiyotiklere karsi ani ye siddeth alerjik 

reaksiyon gostermisseniz. Alerjik reaksiyon belirtileri arasmda bogazm veya 

yOztin aniden sismesi ye bunun sonucu olarak nefes almada ye yutkunmada 

ellerin, ayaklarm ve bileklerin aniden sismesi ve tuzla gelisen siddeth 

dokuntu bulunmaktachr. 

• Lidokaine alerjiniz varsa (TRIAXON'u kullanmadan Once lidokain 

cortincithithir) 

TRIAXON apaulaki durumlarda bebelderde 

• Kalsiyum iceren ve damar icine uygulanan tirOnleri kullanan veya bu Orlinleri 

kullanmasi beklenen 28 giinliikten kuquk yeni dogan bebeklerde 

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

• Yeni doganlarda sarilik mevcut ise 

TRIAXON' u aagidaki durumlarda DIKKATLI KULLANINIZ 

Eger, 

• Yakin bir zamanda kalsiyum iceren preparat kullannussaruz veya kalsiyum 

kullanacaksantz 

• Mide ye bagirsaklarmula ItgI1i herhangi bir probleminiz varsa, Oze1bk1e kolit gibi 

(bagirsak 

• Karaciger veya bObrek rahatstzlignitz varsa. 

• Kan rahatsizhklari gibi baska bir rahatsaligtruz varsa. 

• Safra kesesi hastaltgt veya safra taw di.isundiiren age seklindeki 

ultrasonografik bulgularunz varsa. 

• Astmuna varsa. 

• Hamile iseniz. 

• Bebeginizi emziriyorsantz. 
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Bu uyardar, geymisteki herhangi bir donemde dahi olsa sizin icin gecerliyse lutfen 

doktorunuza dantsiniz. 

TRIAXON'un yiyecek ye icecek ile kullamimasi 

Uygulama yolu nedeniyle de yiyeceklerle etkilesmemektedir. Ac veya tok kamma 

uygulanabilir. 

Hamilelik 

Pao kullanmadan once doktorunuza veya eczacunza dantszniz. 

TRIAXON'un insanda gebelikte kullammuun guvenilirligi heniiz kesinlesmemistir. 

Hamileyseniz, hamile kalmayi dusunuyorsamz veya emziriyorsatuz, bu ilact almadan 

Once doktorunuzla konusunuz. 

Tedaviniz strasmda hamile oldugunuzu fork ederseniz hemen doktorunuza veya 

eczaczniza danzwnz. 

Emzirme 

Pact kullanmadan Once doktorunuza veya eczactmza dantsznzz. 

TRIAXON' un etkin maddesi anne stittine ktictik miktarlarda da olsa gectigi icin, 

emziren annelerde bu durumun goz Ontinde bulundurulmasi Onerilmelctedir. 

Eger emziriyorsamz veya emzirmeyi planhyorsamz, bu ilact kullanmadan Once 

doktorunuza veya eczacunza darnsmiz. 

Arac ye makine kullammi 

TRIAXON'un motorlu last( ye makine kullanma yetenegi uzerinde olumsuz etkisi 

olduguna dair bir yeti bulunmamaktahr. Bas donmesine yol acabileceginden arac ye 

makine kullanmadan ye TRIAXON'u almadan Once doktorunuzla konusunuz. 

TRIAXON'un iceriginde bulunan ban yarcbmci maddeler hakkmda 8nemli bilgiler 

Bu tibbi Odin her bir flakonda 41.47 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollti 

sodyum diyetinde Man hastalar icin gtiz ontinde bulundurulmaltdir. 
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Diger ilaclar lie birlikte kullanimi 

$u anda herhangi bir ilap kullaniyorsaniz veya son zamanlarda kullandiniz ise Ititfen 

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

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

yolunu etkileyebilmesidir. Ayrica, diger ilaclar da, TRIAXON'un etki gosterme yolunu 

etkileyebilir. 

Asagidaki ilaclan kullaniyorsaniz doktorunuza bunlar halclunda bilgi veriniz: 

• Oral kontraseptifler (dogum kontrol haplan) TRIAXON, dogum kontrol haplannin 

calismasini durdurabilir, bu yOzden TRIAXON kullanirken ve biraktiktan bir ay 

sonrasina kadar ilave dogum kontrol yOntemleri (ornegin kondom I ar) 

• Kloramfenikol (basta gtiz olmak iizere enfeksiyon tedavisinde kullanilir) 

• AntikoagOlanlar (kara sulandinnak icin kullanilan ilaclar) 

• Probenesid (gut tedavisi icin kullanilir) 

• Amsakrin (kanser tedavisinde kullandan bir ilac) 

• Flukonazol (mantar hastaliginin onlenmesinde kullandan bir ilac) 

• Vankomisin veya diger antibiyotikler (enfeksiyonlarin tedavisi icin kullanihr) 

Eger receteli ya da recetesiz herhangi bir dace 	anda kullamyorsaniz veya son 

zamanlarda kullandtmz ise kitten doktorunuza veya eczactruza bunlar haklunda bilgi 

veriniz. 

3. TRIAXON nasil kullandir? 

Uygun kullanim ye doz/ uygulama sikligi icin talimatlar: 

Doktorunuz hastaliginiza bagli olarak ilacmtzm dozunu belirleyecek ve size 

uygulayacaktir. 

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

ye tipine gore doktorunuz size daha ytiksek bir doz verebilir 	doz 4 gr'a 

kadar artinlabilir). 
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Eger bir ameliyat gecirecekseniz, enfeksiyon riskine bag]] olarak operasyondan 30-90 

dakika once 1-2 	tek doz TRIAXON uygulamasi onerilir. 

Tedavi siiresi hastaligm seyrine gore degisir. Genellikle btittin antibiyotik tedavilerinde 

oldugu gibi, hastanin atesi diistiikten 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 tarafmdan kas icine uygulanir. Bir 

bolgeye 1 gramdan daha fazla enjeksiyon yapdmamasi onerilmektedir. 

Degi§ik yas gruplan: 

cocuklarda kullammi: 

Doktorunuz cocugunuzun viicut agirligma bagli olarak uygulanacak doza karar 

verecektir. Yenidogan, bebek ye 12 yasindan kiiquk cocuklarda asagida belirtilen doz 

semasi gtinde tek dozda uygulantr. 

Yenidoganlar (14 gunItige kadar): Giinde tek doz 20-50 mg/kg viicut agirligi; gunliik 

doz 50 mg/kg', asmamalichr. 

Bebek ve cocuklar (15 giinitikten 12 yasina kadar):GUnde tek doz 20-80 mg/kg. 

Viicut agirligi 50 kg veya tisttinde olan normal cocuklarda normal yetiskin dozu 

kullanilmalidir. 

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

mg/kg dozunda (10 asmamak kosuluyla) tek uygulama iinerilmektedir 

Ya0darda kullammt: 

Yash hastalarda TRIAXON'un yetiskinler icin onerilen dozlan kullamlmaktadtr. 

Ozel kullamm durumlart: 

BObrek /karaciger yetmezligi: 

Karaciger ye bobrek rahatsizliginiz varsa, daha dusuk doz kullanabilirsiniz. ihtiyacnnz 

olan dozu aldiginizi kontrol etmek icin kan testleri yaptirmaniz gerekebilir. 
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Eger TRIAXON' un etkisinin cok giiclii veya zaytf olduguna dair bir izleniminiz var ise 

doktonmuz veya eczaczna ile konupnuz 

Kullanmaniz gerekenden daha fazla TRIAXON aldlysama 

TRIAXON'dan kullanmantz gerekenden fazlaszni kullannmsanzz bir doktor veya eczacz 

ile konupnuz. 

TRIAXON' u kullanmayi unutursaniz 

Unutulan dozlan dengelemek igin gift doz altnaymzz. 

Eger almaniz gereken bir TRIAXON dozunu alma)/ unutursaniz, hatirlar hatirlamaz 

dozunuzu aliniz. Ancak neredeyse bir sonraki doz zamam gelmisse, unutulan dozu 

atlaymiz. 

TRIAXON ile tedavi soulandirildigindalci olusabileeek etkiler 

TRIAXON kullanmayi doktorunuza danismadan birakmaynnz. 

4. Olasi yan etkiler nelerdir? 

Turn ilaclar gibi TRiAXON'un iceriginde bulunan maddelere duyarli Man kisilerde yan 

etkiler olabilir. 

Asagidakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya 

size en yalun hastanenin acil biiiiimiine basvurunuz: 

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

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

acabilir. 

- Ellerin, ayaklann ye bileklerin aniden sismesi 

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

Eger siddetli den dokiintlisii yasarsamz, hemen doktorunuza gidiniz. Belirtiler arasmda, 

kabarciklar veya deride soyulma ile birlikte hizla gelisen siddetli doktintii, agiz kisminda 

kabarciklar olusmasi da olasichr. 
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Olasi diger yan etkiler 

Yaygin (her 10 kiside 1 kisiyi etkiler) 

• Gevsek diskilama veya ishal 

• Kendini hasta hissetme ye hasta olmak. 

Yaygin olmayan (her 100 kiside I'den az kisiyi etkiler) 

• Diger cilt reaksiyonlan. Bunlara, tam vucudunuzu kaplayan 

dokuntu (iirtiker), kasinti ye siskinlik dahildir. 

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

• Mantar ye maya sebebiyle &filen diger enfeksiyon dined (ornegin pamukcuk). 

• Kan ile iliskili rahatsizliklar. Belirtiler arasmda, yorgun hissetme, cildin kolay 

morarmasi, nefesin kesilmesi ye burun kanamasi bulunmalctachr. 

• Bas agnsi 

• Bas donmesi hissi 

• Agizda yara olusmasi 

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

bulunmaktachr 

• Karaciger problemleri (kan testinde gosterilir). 

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

acabilecek rahatstzliklar 

• Bobrek sorunlan Bunlar idrar yapma miktannin etkileyebilir. Ban kisiler 

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

baslayabilir. 

• idrannizda kan ye seker olmast 

• TRiAXON'un verildigi damarda agri veya yanma hissi. 

• Enjeksiyonunun yapddigi yerde agn. 

• Ytiksek ates veya titreme. 

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

• Coombs testinde pozitif sonuclar cikmasi (ban kan rahatsizliklan icin kullanilan 

bir test). 

• KarimIzin pihtdasmasi He ilgili rahatsizhklar. Belirtiler arasmda, cildin kolay 
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morarmasi ye eklemlerinizde agn ye siskinlik. 

• Kanmizdaki beyaz kan Mere sayisinda degisiklikler. Belirtiler arasmda atesin 

aniden yukselmesi, titreme ye bogaz agrisi bulunmaktachr. 

• Pankreasm iltihaplanmasi (pankreatit). Belirtiler arasinda, sirtnnza dogru yarlan 

midede siddetli agn bulunmaktachr. 

• Kahn bagirsagm iltihaplanmasi (kolon) Belirtiler arasinda genellikle kanli ye 

stimiiksii ishal, mide agrist ye ates bulunmaktadm 

Eger bu kullanma talimatmda bahsi gemeyen herhangi bir yan etki ile karsila,ursana 

doktorunuzu veya eczacznaz bilgilendiriniz. 

5. TRIAXON'un saklanmasi 

TRIAXON'u cocuklarm goremeyecegi, erisemeyecegi yerlerde ye ambalajinda 

saklaynnz. 

30°C'nin allindaki oda stcakhgmda saklaynnz. 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullammz 

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TRIAXON'u kullanmayunz. 

Ruhsat sahibi : KOCAK FARMA ilae ye Kimya Sanayi A.$. 

Baglarba§i, Gazi Cad., No:64-66 

IDskiidar / Istanbul 

imal yeri 	Flakon: 

MUSTAFA NEVZAT ilac Sanayi A.S. 
Sanayi Cad. No: 13 Yenibosna/ ISTANBUL 

Coact' ampul: 

KOCAK FARMA ilac ye Kimya Sanayi A.S. 
Organize Sanayi Belgesi 
Cerkezkey / Tekirdag 

Bu kullanma talimatz ../../.... tarihinde onaylanmisttr. 
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