
KULLANMA TALiMATI

CEFNET 250 mg/5 mL oral siispansiyon hazrrlamak iqin kuru toz

Alz yolu ile kullanrhr.

c Etkin madde:

Her 5 ml'de 250 mg sefdinir

o Yardtmct maddeler: Sakkaroz, sitrik asit, sodyum benzoat, trisodyum sitrat, ksantan

zamkr, aerosil 200, magnezyum stearat, gilek aromasr, kem karamel aromasr

Bu ilacr kullanmaya baglamadan iince bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlice

okuyunuz, giinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.
. Bu kullanma talimatmt saklaytntz. Daha sonra telcrar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.
. E[er ilave sorulanntz olursa, l tfen doktorunuza veya eczaantza daruSmtz.

. Bu ilaE kiSisel olarak sizin igin regete edilmiqtir, baskalarma vermeyiniz.

'Bu ilaan kullarumt srasmda, doktora veya hastaneye gittidinizde doktorunuza bu ilact

kul I andt! mtn s r)y I eyiniz.

'Bu talimatta yaz anlara aynen uyunuz. ilag hakknda size onerilen dozun drymcb yiiksek

veya diisiik doz kullanmaytruz.

Bu Kullanma Talimatrnda:

1. CEFNET nedir ve ne igin kullantlr?

2. CEFNET'| kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

3. CEFNET nastl kullantlu?

4. Olau yan etkiler nelerdir?

5, CEFNET'in saklanmast

Baqhklan yer almaktadrr.



l. CEFNET nedir ve ne iqin kullanrhr?

CEFNET alrz yolu ile kullanrlan ve sefalosporin olarak bilinen antibiyotik ilag grubuna dahil

olan sefdinir etkin maddesini igermektedir.

CEFNET, siispansiyon olugturmak iizere sarrmtrrak renkli, qilek ve krem karamel aromah, toz

geklindedir. PP kapakh, igaret gizgisi bulunan 100 ml'lik kahverengi giqe,5 ml'lik dlgii kaqrgr

ve kullanma talimatryla beraber karton kutuda ambalajlanmrgtrr.

CEFNET bakterilerin (mikroplann) neden oldufu aqagrdaki enfeksiyonlann (iltihap oluqturan

mikrobik hastahk) tedavisinde kullamlrr.

. Akut bakteriyel otitis media (orta kulak iltihabr)

. Akut maksiller sintizit (yiiz kemiklerinin igindeki hava boqluklannrn iltihabr)

. Akut baktedyel rinosiniizit (burun ve siniislerin iltihabr)

. Tonsillit (bademcik iltihabr')

. Farenjit (1utak/farinks iltihabr)

. Bazr deri enfeksiyonlan (iltihaplan).

2. CEFNET'i kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler

CEFNET'i aqafrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

E[er;

.Sefdinire, diler sefalosporinlere ya da ilacrn igeri[indeki yardrmcr maddelerden herhangi

birine karEr alet'iniz vat ise CEFNET'i kullanmayrmz.

CEFNET'i aEalrdaki durumlarda DiKKATLi KULLAI{INIZ.

E[er;

. Sefdinir kullarumrna bagh olarak psddomembranriz kolit (kann alnsr ve ategle berabeq

ciddi, inatgr, kanh da olabilen ishal) ortaya grkar ise, (CEFNET kullanrmr srrasrnda veya

sonrastnda qiddetli ishal meydana gelir ise ishal 6nleyici ilaglar almalrmz ve durumu derhal

doktorunuza bildiriniz)

. Bdbrek yetmezlipiniz var ise, (bkz b<ili.im 3'teki dzel kullamm durumlarr)

. Penisilinlere kargt bildifiniz bir aqrrr duyarhhk durumunuz var ise (sefalosporinlere de aqrn

duyarhhk durumunuz olabilecelinden durumu doktorunuza bildiriniz)

Bu uyanlar, gegmiqteki herhangi bir d6nemde dahi olsa sizin igin gegerliyse liitfen

doktorunuza danr$mrz.



CEFNET'in yiyecek ve igecek ile kullan mast

CEFNET yemeklerden dnce ya da sonra kullarulabilir.

Hamilelik

ilact kullanmadan dnce doktorurutza veya eczacmrza danrymrz.

CEFNET gerekli olmadrkga gebelik ddneminde kullamlmamahdrr.

Bagka ilaglarda oldulu gibi, ilacrn hamilelik srrasrndaki kullammr sadece beklenen yarann

cenin iizerindeki riskten yiiksek oldugu durumlarda ve doktor tavsiyesi ile kullanlmahdrr.

Tedaviniz srastnda hamile oldu{unuzu Jhrk ederseniz hemen doktorunuza vela eczactntztt

daruSmtz.

Emzirme

ilact kullanmadan once doktorunuza veya eczactntza danqmtz.

CEFNET'in anne siitiine gegtigi saptanmamrgttr. Ancak anne siitii alan gocuk aglsrndan bir

risk ofdugu gtiz ardr edilemez. Doktorunuz tarafindan yarar zarar oram delerlendirilerek

uygulanmahdrr.

Araq ve makine kullanrmr

CEFNET'in araq ve makine kullanrmt iizerine etkisi oldugu bildirilmemiqtir.

CEFNET'in igerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler haklunda iinemli bilgiler

CEFNET'in her 5 ml'lik dozu 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; yani

esasrnda sodyum igermez.

CEFNET'in her 5 ml'lik dozunda 1875 mg sakaroz bulunmaktadrr. Bu nedenle eger daha

6nceden doktorunuz tarafrndan bazt qekerlere karqr intoleranstnrz oldupu stiylenmiqse bu

trbbi iiriinii almadan dnce doktorunuzla temasa geginiz.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr:

o CEFNET antiasitler (midenin agrn asidini azaltan ilaqlar) ile birlikte altnrrsa antiasitler

sefclinirin emilimini azaltrr. E[er sefdinir tedavisi siiresince antiasitler kullanrlacak ise

CEFNET antiasitlerin kullamlmasrndan en az 2 saat 6nce ya da sonra altnmaltdr.

r Gut hastahEr (damla hastahlr) tedavisinde de kullanrlan probenesid, CEFNET' in

bdbreklerden atrlma siiresini uzatarak kandaki yogunlugunun arhtma neden olur. Bu ilacl

kullamyorsamz doktorunuza bildiriniz.



. Demir igeren ilaglar ve yiyecekler CEFNET'in emilimini azaltrr. CEFNET tedavisi

srrasmda demir igeren ilaglar kullanrlacak ise her iki uygulamamn arasrnda en az 2 saat

olmahdrr. Ozellikle demir igeren ilag veya yiyeceklerle beraber kullanrldrlrnda drgkr rengi

krrmrzr olabilmektedir (Bu renk deliqikligi normal olarak degerlendirilmektedir).

r CEFNET kullammr bazr laboratuvar testlerinin sonuglartnr etkileyebilir.

E{er regeteli ya da reEetesiz herhangi bir ilau Su anda kullantyorsanz veya son zamanlarda

kullan&ru2 ise liitfen doktorunuza veya eczactnua bunlar hakhnda bilgi veriniz'

3, CEFNET nasrl kullan lr?

Uygun kullanrm ve doz/uygulama srkhlr iqin talimatlar:

, CEFNET'i her zaman doktorunuzun talimatlan do!rultusunda kullantruz.

6 ay-12 yaq arasr gocuklarda toplam giinliik doz 14 miligram./kg'drr. Bir giinde dnerilen en

yiiksek doz 600 miligramdrr.

. Akut bakteriyel otitis media, farenjit ve tonsillit tedavisi igin gi.inde 2kere 7 mg,&g (12 saat

ara ile) 5-10 giin boyunca veya giinde tek doz 14 mg/kg 10 gtin boyunca kullamlmast dnerilir.

. Akut siniizit tedavisinde giinde 2 kere 7 milkg (12 saat ara ile) 10 giin boyunca veya giinde

tek doz 14 mg/kg l0 giin boyunca kullamlmasr dnerilir.

. Basit deri enfeksiyonlannrn tedavisi igin giinde 2 kere 7 mg/kg (12 saat ara ile) 10 giin

boyunca kullamlmasr 6nerilir.

Uygulama yolu ve metodu:

CEFNET sadece alrzdan kullanrm igindir.

Siispansiyonun hazrrlanmasr :

$ige iizerindeki igaret gizgisinin yartstna kadar kaynatrlmrq, sogutulmu$ su koyarak iyice

galkalamr. Homojen (tamamr benzer dzellikte) bir dalrhm iqin 5 dakika beklenmelidir. Bu

iqlemin ardrndan gi;e iizerindeki igaret gizgisine kadar tekrar su eklenir ve galkalantr.

Sulandrnlmrq siispansiyon kontrollii oda rsrsrnda l0 giin saklanabilir. Her kullammdan 6nce

gige iyice galkalanmahdrr.

Dozun dofiru bir gekilde ahnabilmesi igin 9i9e ile birlikte verilen iilgii kaqrgr kullamlmahdrr.
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Defiqik yaq gruplarr:

Qocuklarda Kullanrmr: 6 ayrn altrndaki gocuklarda etkililili ve giivenlilili

kamtlanmamrgfir.

6 ay-12 yaq arasrndaki gocuklarda "Uygun kullanrm ve doluygulama srkltlt iqin

talimatlar" bdliilrniinde belirtilenlere uygun olarak aqafrdaki doz Eemasr kullanlabilir.

Viicut alrrhlr Onerilen doz qemasr (250 mg/5ml igin)

9kg 1.25 mL 12 saat ara ile veva 2.5 mL siinde tek doz

18 kg 2.5 mL 12 saat ara ile veya 5 mL giinde tek doz

27 kg 3.75 mL 12 saat ara ile veya1.5 mL gi.inde tek doz

36 kg 5 mL 12 saat ara ile veya 10 mL gtinde tek doz

243 kg 6 mL 12 saat ara ile veya 12 mL giinde tek doz

43 kg ve iizerindeki gocuklar maksimum giinliik doz olan 600 mg'r alabilirler.

Yaghlarda kullanlmr: Bu yaq grubuna dzel bir kullamml uyarlsl yoktur.

Ozel kullanlm durumlarl:

Biibrek yetmezli[i: Biibrek yetmezligi veya hemodiyaliz uygulamasr varsa

doktorunuz bdbrek fonksiyon delerlerine giire doz ayarlamasrnr yapacaktrr.

Karaciler yetmezlili: Karaciler yetmezlilinde doz ayarlamasrna gerek duyulmaz.

Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadrkqa, bu talimatlan takip ediniz.

ilacrmzr zamanrnda almayr unutmaymlz.

Doktorunuz CEFNET ile tedavinizin ne kadar siirecelini size bildirecektir. Iyi hissetmeye

baglasanrz bile, doktorunuzun izni olmadan ilacr brrakmayrmz.

Eder CEFNET'|n etkisinin qok gaqlu veya zaytf oldufiuna dnir bir izleniminiz var ise

doUorunuz veya eczacmrz ile konuSunuz.

Kullanmamz gerekenden fazla CEFNET kullandrysanrz:

Ozel bir tedavi gekli mevcut defiildir. Doktorunuz tarafindan destekleyici ve belirtilere

y6nelik tedavi yaprlmasr gerekebilir

CEFNET'ten kullanmanu gerekenden fazlasmr kullanmtssantz bir doktor veyo eczact ile

konuSunuz.

CEFNET'i kullanmayr unutursanz

Unutulan dozlart dengelemek igin qift doz almaymtz.



CEFNET ile tedavi sonlandrrrldrflnda olugabilecek etkiler:

Kendinizi iyi hissetseniz dahi ilacr kullanmayr doktorunuza damqmadan aniden kesmeyiniz.

Doktorunuzun dnerisi drgrnda tedaviyi sonlandrrmamz, hastahgrmzrn giddetlenmesine ve

tedavinin aksamasrna neden olabilir.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi CEFNET'in igeriginde bulunan maddelere duyarh olan kiqilerde yan etkiler

olabilir.

Agafrdakilerden biri olursa, cEFhlET'i kullanmayr durdurunuz ye DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yalon hastanenin acil biiliimiine bagvurunuz:

' Ellerin, ayaklann, bileklerin, yiiaiin, dudaklarrn qiqmesi ya da alz:rr. veya bolazrn yutmayr

. veya nefes almayt zorlagtrracak qekilde gigmesi (bu durumlar ilaca kargr ciddi allerjiniz

oldugunu gdsterebilir)

' Kann apnst ve ategle beraber, ciddi, inatqr, kanh da olabilen ishal (bu durum, uzun siireli

antibiyotik kullammrna ba!h, nadiren meydana gelen ciddi bir barsak iltihaplanmasr olan

psddomembrandz koliti igaret edebilir.)

' Barsak diiliimlenmesi (ileus), i.ist sindirim kanah (iist gastrointestinal sistem) kanamasr,

. Kalp yetmezli[i, kalp kizi (miyokarr infarktiisti), gdgiis alnsr

. Asttm alevlenmesi, solunum yetmezligi

. Bir gegit akcifer iltihabr (idiopatik intersitisyel pndmoni)

. Karaciger iltihabr (hepatit), karacifier yetmezlili

. Derinin ciddi hastalklan (toksik epidermal nekroz)

. Akut bcibrek yetmezlifi

' Ateg, deride i[ne bagr qeklinde krrmrzrhk ve morarmalar, biling bulanrkhgr, baq alnsr ve

trombositlerin (kan pulcuklan) sayrsrnda azalma ile gdriilen hastatrk (idiopatik

trombositopenik purpura)

Bunlann hepsi 9ok ciddi yan etkilerdir.

Eler bunlatdan biri sizde mevcut ise acil nbbi miidahaleye veya hastaneye yatrnlmanrza

gerek olabilir.

Bu gok ciddi yan etkilerin hepsi oldukqa seyrek gdriiliir.



Aqafldakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yalon hastanenin acil biiliimiine bagvurunuz:

. Derinin diikiintii ve ka$rntrlarla seyreden bazr hastahklan (eksfolyatif dermatit, eritema

multiform. eritema nodozum )

. Biling kaybr

. Tansiyon yiikseklipi (hipertansiyon)

. Mide velveya oniki parmak barsafirnda yara (peptik iilser)

. Kan akyuvar saytlannda artm a ya da azalma

. Kan eozinofil sayrlannda artma (bir tiir alerji hiicresi)

.Kan trombosit (prhtrlagmayr saplayan kan hiicresi, kan pulcufiu) sayrlannda artma ya da

azalma (kendini ahgrlmadrk kanama elilimleri olarak 96sterebilir)
. Bir tiir kansrzhk (hemolitik anemi)

.Eritrositlerin (krrmrzr kan hiicreleri) igindeki dokulara oksijen tagryan renkli madde

(hemoglobin) dnqiikliipn

. Elektrolit (kalsiyum, fosfor, potaslum gibi) diizeylerinde degigiklikler

. Qizgili kas dokusu yrkrmr (rabdomyoliz)

. Bdbrek rahatsrzhfr (nefropati)

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi miidahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler gok seyrek griniltir.

AEa[rdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza siiyleyinizl

. Vajina iltihabr (vajinit)

. Vajinada pamukguk (vajinal moniliasis)

. Drgkrlama deliqiklikleri (ishal veya kabrzhk gibi)

. Hazrmsrzhk (dispepsi)

. Gaz

. Bulantr

. Kann aErrsr

. Altz kurululu

. Ddkiintii

. Kaqmtr

. Bag alnsr

. Sersemlik hissi



. Kemik ve karaciler lbnksiyonlannr gdsteren kan testlerinde gegici yiikselmeler

. Bijbrek fbnksiyonlanm gosteren kan testlerinde deliqiklikler

. Kan prhtrlagma bozukluklan

. istem dr$r hareketler

. idrarda akyuvar ve protein yiikselmesi

. idrar yofiunlupunun arlmasr ya da azalmast

Bunlar CEFNET'in hafif yan etkileridir.

E[er bu kullanma talimatmda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etki ile karE astrsantz

do ktorunuzu veyu e czacmut b i I gi I e ndir iniz.

5. C EFN ET'in saklanmasl

CEFNET'i gocuklarm gdremeyecefri, erisemeyecegi yerlerde ve ambalajtnda sakluymtz.

CEFNE'f i 25 ''C'nin altrndaki oda srcakhgrnda ve kutusunda saklaytntz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanrnz

Ambalajdaki son kullannta tarihinden sonra CEFNET'i kullanmaymz-

Eler iiriinde ve/veya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz CEFNET't kullanmaytntz.

Ruhsat sahibi: Opto ilag San. Tic. Ltd. $ti.

Tozkoparan Mahallesi

Eski Qrrprcr Qrkmazr Sokak No: 1/405

GiingcirediSTANBUL

Ulkesi: Tiirkiye

Telefon: 0 212 481 67 38

Faks :0212481 6'7 38

e-mail : info@optoilac.com.tr

Uretim yeri: Neutec Cef ilag San. ve Tic. A.$.
1.OSB. 2.Yol No:2 Adapazan / SAKARYA

Bu kullanma talimatt ( ) tarihincle onaylanmtstr.


