
(-

KULLAI\IMA TALiMATI

TEKOSiT 200 mg I.M/.V. Liyofilize Toz lgeren Flakon

Damar igine veya kas igine enjekte edilir.

o Etkin madde: Her bir flakonda 200 mg teikoplanin

o Yardtmct maddeler: Sodyum kloriir

Bu ilacr kullanmaya baglamadan 6nce bu KLILLAITTMA TALIMATIM dikkatlice
okuyunuzr gfinkfi sizin igin dnemli bilgiler igemektedir.

. Bu htllanma talimatmt saHaymtz. Daha sonra telvar ohtmaya ihtiyag &tyabilirsiniz.

. EEer ilave sorulartntz olurso,l*tfen doldorunuzaveya eczacmtza daruSmtz.

. Bu ilag kiSisel oloak sizin igin regetelendirilmiStir, baskalarma vermeyiniz.

. Bu ilacm hilarumr srastnda, dolaora veya hastaneye gittiSinizde bu ilacr

htllan&ptntzt dofuorunwa sdyleyiniz.

'. Bu talimatta yazilanlwa qmen uytmw. Ilag hakhnda size hnerilen dozun dqtnda

yfiksehveya dfiSfrh doz htllanmcymz.

Bu Kullenma Telimatrnda:

. TEXOSIT nedirve ne igin *ullanrlr?

. TEKOSIT'i hullanmadan hnce dikhat edilnesi gerekenler

o TEKOS|T nostl hullarulv?

. Olasryan etkiler nelerdir?

o TEKOSiT'in sahlanmast

Baghklan yer almaktadr.

1. TEKOSiT nedirve ne igin kullanrhr?

o TEKOSIT, kuru toz halinde teikoplanin isimli bir ilag igerir.

o TEKOSIT, bakterilerin neden oldupu infeksiyonlann tedavisinde kullamlan bir antibiyotiktir.

Bu infeksiyonlar eklemlerinizde, kanrmz/raveya kemiklerinizde meydana gelebilir. TEKOSIT
damar igine veya kas igine enjekte edilerek kullamlrr.



o Etkin maddenin kuru toz halinde yer aldr[r I enjeksiyonluk flakon ve 3 ml enjeksiyonluk su

igeren ampul aym ambalaj iginde sunulmugtur.

Her bir gdztico ampul iginde 3 ml enjeksiyonluk su bulunur. Her bir TEKOSIT I.M./I.V.
Liyofilize Toz igeren Flakonu iginde 24 mg sodyum kloriir bulunur. 2 dozaj gekli mevcuttur.

IEKOSIT 200 mg I.M./I.V. liyofilize toz igeren flakon ve TEKOSIT +OO mg I.M./I.V. liyofilize
toz igeren flakon.

- TEKOSIT di[er antibiyotiklerin tedavi edemedipi enfeksiyonlann tedavisi igin veya penisilin

veya sefalosporin grubundaki antibiyotiklere alerjisi olan hastalarda kullamlrr. Bu

enfeksiyonlar viicudumuzun aga[rdaki bOliimlerinde meydana gelebilir:

- Kaslan da igeren deri ve deri altr doku: Bazen "yumugak dokuu da denebilir. Bu dokulann

enfeksiyonlan
- idrar yollan: B6brek ve mesaneyi de igeren organlann enfeksiyonlan

(., - Akci[erler: Solunumu etkileyen enfeksiyonlar
- Eklem ve kemikler: Kalga ve diz eklemlerinizdeki ve kemiklerinizdeki enfeksiyonlar da dattil.
- Kan: Bakterilerin kana gegmesi sonucu olugan septisemi.

- Kalp: Endokardit olarak adlandrnlan kalbin ig zanrun veya kapakgrklanrun iltihabr.
- Mide veya bafrrsak: Hastahk peritonit olarak adlandrnlrr. Bu durum e[er b6b'rek

problemleriniz varsa ve diizenli olarak diyalize giriyonamz gergeklegebilir.

Aynca ameliyat dncesi (Orne[in dig ve ortopedi ameliyatlan) enfeksiyon olugumunu engellemek

igin de kullamlrr.

Penisilin ya da sefalosporinlere kargr alerjisi bulunan hastalann enfeksiyonlanrun tedavisinde

kullamhr.

Clostridium dfficile adh bir bakterinin neden oldupu, antibiyotile ba[h ishal tedavisinde agz
yoluyla kullanlabilir.

2. TEKOSiT'i kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

TEKOSiT'i egagdaki durumlarda KULLAITTMAYII{IZ

. ilacrn etkin maddesi olan teikoplanine veya TEKOSiT'in igindeki herhangi bir maddeye kargr

alerjiniz varsa,

Aledinin belirtileri: Dokiintii, dudak, ytn, bpaz ve dilinizin gigmesi sonucu yutkunma veya

nefes almada problemler

TEKOSiT'i agagdaki durumlarda nirO<ltl,i KIILLAI\IMZ
o B6brek problemleriniz varsa

oVankomisin isimli antibiyoti[e kargr alerjiniz varsa

oB6brekler ve igitne yetenefi iizerinde olumsuz etki g6steren ilaglar (aminoglikozid, kolistin,



amfoterisin B, siklosporin, sisplatin, furosemid ve etakrinik asit gibi) kullamyorsantz veya
yeni kullandrysamz

o Tedavi srasmda, asrl tedavi edilen enfeksiyonun iizerine yeni bir enfeksiyon eklenirse

Bu uyanlar, .gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin gegerliyse, ltitfen
doktorunuza damgrmz.

TEKOSIT'in yiyecekve igecek ile kullanilmasr
TEKOSIT damar igine veya kas igine enjekte edilerek kullamlrr. Ancak, Clostridium dfficile
adh bir bakterinin neden oldupu, antibiyoti[e ba[h ishal tedavisinde aflrz yoluyla
kullamlabilir.

Ilemilelik

U ilaa htllanmadan 6nce dohorurutzavq)a eczocmtza daruSmrz.

Hamileyseniz TEKOSIT'i kullanmamaruz gerekir. TEKOSIT'i, kesinlikle doktor kontoltinde
kullanmrz.

Tedavinb srasmda hamile oldu$unuzu fark ederseniz hemen doWorunuza vq)a eczacmza
danrymtz.

Emzi63
ilaa hilanmadan dnce dofuorunuzaya da eczaanrza daruSmtz.

Emzirme srasrnda TEKOSIT'i kullanmamamz gerekir.

TEKOSIT'i, kesinlikle doktor kontroliinde kullammz.

Aragve makine kullanmr

U TEKOSIT sersemlik ve bag alnsrna neden olabilir. Arag ve makine kullammr olumsuz

etkilenebilir. EEer bunlar olursa" arag ve makine kullanmamamz gerekir.

TEKOSiT'in igeri[inde bulunan bazr yardrmcr maddeler hahkrnda dnemli bitgiler
TEKOSiT'in iginde Ozel Onlem ahnmasuu gerektirecek herhangi bir yardrmcr madde

bulunmaz.

Bu trbbi tir0n her ml'sinde I mmol (23 mg)'den az sodyum ihtiva eder; yani esasmda

"sod5nrm igertnez".

Diler ilaglar ile birlikte kullanrmr
Aga[rdaki ilaglan ahyorsamz doktorunuzu bilgilendiriniz:

o Enfeksiyonlann tedavisi igin kullanlan ilaglar: aminoglikozid antibiyotikler
(gentamisin, streptomisin, neomisin, kanamisin, amikasin, tobramisln datril ) ve diSer

antibiyotikler (sefaloridin veya kolistin)
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o Mantar enfeksiyonlan igin ilaglar (amfoterisin B)
o Siklosporin - organ nakli ameliyatlannda ve a$nh eklem ve deri hastahklannda
o Sisplatin - bazr kanser tiirlerinde kullamlrr.
. idrar s6ktiiriiciiler (furosemid, etakrinik asit)

Doktorunuz kanmrzda ilag miktanm Olgmek igin sizden dtizenli olarak kan testleri isteyebilir.

TEKOSIT ile tedaviniz srrasrnda doktorunuz karaciper, b0breliniz ve duymamz ile ilgili
testler isteyebilir.

E$er regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilaa Su anda hilanryorsaruz veya son zamonlarda
htllandmtz ise ltitfen doktorunuza vqlo eczacmtza bunlar hakhnda bilgi veriniz.

3. TEKOSiT nasrl kullanilrr?

Uygun kullanrm ve doz./uygulama s*h$ igin talimatlar:

Doktorunuz hastah[rmza ba[h olarak ilacmzm dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktrr.

Uygulama yolu ve metodu:
Kas veya damar igine enjekte edilerek uygulamr.

intraven6z dozlar, 3-5 dakika iginde yaprlan hrdr enjeksiyonla ya da 30 dakika iginde yaprlan

yavaS infiizyonla uygulanabilir.

Kilonuza gOre farkh doz uygulamasr gerekebilir. Tedavinin stiresi enfeksiyonwra balh olarak
depigecektir.

Orta $iddetteki enfeksiyonlarda:

18 yal ve iizeri yetigkinlere genellikle 400 mg baglangrg dozu ilk glln uygulanr. Devam dozu
gtnde 200 mg olarak belirlenebilir.

$iddetli enfeksiyonlarda:

Itt Ug doz her 12 saatte bir 400 mg

Devam dozu giinde 400 mg

Enfeksiyon olusumunu eneellemek igin:
Ameliyat Oncesi tek doz 400 mg

Periton Diyalizi:
Ilk gttn damar igine uygulanan 400 mg'hk yllkleme dozunun ardrndan:

l. hafta: her diyaliz torbasmda 20 mgll dozunda

2.hafta: her iki torbada bir 20 mg/l dozunda

3. hafta: gece boyunca uygulamada kalan torba igin 2Orndl.
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Cocuklar (2 ayhk ve tizeri):

Orta giddeueki enfeksiyonlarda:
. ilk tig uygulamada l0 mg&g'hk doz 12 saatte bir uygulamr.
. Daha sonra uygulamaya giinde bir kez 6m/kgdozuyla devam edilir.

$iddetli enfeksiyonlarda veya enfeksiyon riskinin ytiksek oldugu durumlarda:
. ilk tig uygulamada l0 mg/kg'hk doz 12 saatte bir uygulamr.
. Daha sonra uygulamaya g0nde bir kez l0 mg/kg dozuyla devam edilir.

Enfeksiyonu Onlemek igin:
. Operasyondan 6nce bir defaya mahsus 400 mg dozunda uygulamr.

Bebekler (doSumdan sonraki bir ay iginde)

I . ilk gtin 16 mg/kg, ardrndan her gtin bir kez 8 mg/kg dozunda uygulamr.

De$gik yag gmplan:

Qocuklarda kullantm:
Dolctorunuz gocugunuzun hastah$na, yatma ve varsa di[er hastahklanna ba[h olarak ilacrn

dozunu belirleyecek ve gocu[unuza uygulayacaktr.

Ozel kullanm dummlan:
E[er sizde bdbrek problemleri varsa doktorunuz sizin igin uygun olan en dii$ift TEKOSIT
dozunu uygulayacaktr.

EPer TEKOSiT'in etkisinin gok gaglii veya gok zaytf oldufrina dair bir izleniminiz var ise,

doborunuz veyo e czacmtz ile koruqunuz.

Kullanmanu gerekenden daha fazla TEKOSiT kullandrysanv:
TEKOSIT doktor denetiminde kullamlaca[-r igin, bOyle bir durumun olugmamasr igin gereken

onlemler ahnacaktr. Yanhghkla b6yle bir dtrrum s6z konusu ohnsq klinikte gerekli tedavi

uygulanacaktrr.

TEKOSIT 4 aydan fazla verilmemelidir. Doktonrnuz yadahemgireniz hastah[rn geligimini ve

size verilen tedaviyi kontrol edecektir.

TEKOSiT'den htllanmanu gerekenden fazlasmr htllanmrysanrz bir dohor veya eczact ile
lanuSurutz-

TEKOSiT'i kullanma5n unutursanlz:
TEKOSIT doktor denetiminde kullamlacag igin ve uygulamalar vasrflr sa$rk personeli

tarafindan yaprlacafr igin ilacrn uygulanmasmrn unutulmasr sdz konusu olmayacalur.



Unutulan dozlort dengelemek igin gift doz almaymtz.

TEKOSiT ile tedavi sonlandrnldrgndaki olugabilecek etkiler:
TEKOSIT tedavisi mutlaka doktor denetiminde uygulanacagr igin, tedavinin durdurulmasrna

doktor karar verecektir. Ancak tedaviyi doktorunuzun onayr olmadan brakrsaruz,
infeksiyonun yerlegtipi Wcut sisteminide ilgili yakrnmalanruz tekrar ortaya grkabilir ve genel

sa[hk dunrmunuz bozulabilir.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi, TEKOSiT'in igeri[inde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler
olabilir.

Agagdakilerden biri olursa, TEKOSiT'i kullanmayr durdumnuz ye DERHAL
doktomnuze bildiriniz veya size en yalon hastanenin acil bdlfimfine bagvurunuz:

o Alerjik reaksiyon olugursa: dOkiintii, kaqmtr, ateg, nefes almada zorluk veya lunlu,
titreme, giglik

o Deri, aprz, gbder ve genital b0lgede su dolu kabarcrklar olugumu. Bu dunrm "Stevens

Johnson sendromu" veya "toksik epidermal nekroliz" olabilir.
. Beyine do!rudan uygulanmasrrun ardrndan (intaventiktiler) epileptik n0betler

olugtrsa

Bunlann hepsi 9ok ciddi yan etkilerdir.

E[er bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TEKOSIT'e kargr ciddi alerjinizvar demektir. Acil
trbbi m0datraleye veya hastaneye yatrnlmamza gerek olabilir.

Aga$dakilerden herhangi birini fark ederceniz, hemen doktomnuza bildiriniz veya size

en yalun hastanenin acil bdlfimfine bagvurunuz:
o Normale g6re datra srk enfeksiyon gegiriyorsanrz. Bu dunrm lOkopeni ve nOtopeninin

(alqnrvarsayrsrndaiialma)birbelirtisiolabilir.
o Olafan drgr giiriikler veya kanama e$ilimi varsa Bu durum tnombositopeninin (kan

pulcu[u sayrsrnda azalma) belinisi olabilir.
. Ateg, brrEag. a[nsr, {glzda yaralar ve dig eti kanamasr sOz konusuysa. Bu durtrm

granfllosit adh beyaz kan hticrelerinin sayrsmda azalmamn (agranillosltoz) belirtisi olabilir.
o Uygulama bolgesinde aFr, kzanklrk veya giglik gibi reaksiyonlar

o Mide bulantrsr,kusma, ishal

o Sersemlik, bag ddnmesi ve bag alnsr
r Viicuduntrzun tlst krsmrnda kzankhk
o Hafif duyma kaybr, kulaklarda grnlama yadabag d6nmesi

o Enfeksiyon, ateg, titreme
o Deride krzankhk, giglik ve o bOlgede a[n ile kendini g6steren toplardamar iltihabr

(tromboflebit)
o 7ar ve lunltrh nefes ahp venne (bronkospazm)
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Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi miidahale gerekebilir.

Aga$dakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuze sdyleyiniz:
o B6brek ve karaci[er promlemleri veya b6bre[inizin gahqma diizeninde de[igiklikler.

Bu dunrm kan testleri sonuglan ile fark edilebilir.

Eger bu htllanma talimatmda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile karSilagrsana,

doHonmuzu veya e czoemrn bil gilendiriniz.

5. TEKOSiT'in saklanmasr

TEKOS|T'i gocuHann gdremeyecepi, erisemeyecepi yerlerde ve ambalajrnda soklryruz.

25 oC'nin altrndaki oda srcakh[rnda saklayrmz.

Knnr toz eritildikten sonra elde edilen soliisyonlar 2-8oC'de saklanmahdr ve 24 saallen fazla
bekletildi[inde kullamlmamahdrr.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanmrz.
AmbalajdaH son htllanma tarihinden sonro TEKOS|T'| htllanmaymtz.

Ruhsat sahrrr.- KoQAK FARMA ireq VE KIMYA SANAYI e.$.
Ba$arbaqr,Gaa Cad. No: &-66
Usktidar / istanbul

imdyeri .- KoqAK FARMA ireg VE KIMYA SAI.TAYI e.$.
Organize Sanayi Btilgesi

Qerkezktiy / Tekirdap

Bu htllanma talimafi (...) tarihinde onrylanmrstr.

A$AGIDAKI BILGILER BU ILACI UYGULAYACAK SAGLIK PERSONELI iqiNDiR:

Ilazrrlama gekli:

Flakon 3.2 ml steril injeksiyonluk suyla sulandrnlrr ve I.M. veya I.V. olarak uygulamr.
Sulandrma yaprlrrken tozun tiimtintin g6ziinmesine ve k6ptik oluqmamasma dikkat
edilmelidir. Bunun igin, solttsyonu hig sallamadan toz g6ziiniinceye kadar flakon iki ellerin
arasmda hafifge d6ndtirtilerek injeksiyonluk preparat hazrlamr. Sulandrnlmrg soltisyon direkt
olarak veya aqagdaki soliisyonlarla seyreltilerek injekte edilebilir.
- %5dekstrozinjeksiyonu
- % 0.9 sodyum klortir injeksiyonu
- sodyum laktat bilegik injeksiyonu
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- % 0.18 sodyum klortir veYo 4 dekstroz injeksiyonu
- o/o 1.36 veya % 0.86 dekstroz igeren periton diyaliz soliisyonlan

Bu soltisyonlar 2-8oC'de saklanmahdrr ve 24 saallen fazla bekletildi[inde kullamlmamahdrr.
Teikoplanin ve aminoglikozid soliisyonlan injeksiyondan 6nce kangtrnlmamahdrr.
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