
KULLANMA TALIMATI

CEC 1000 mg Efervesan Tablet

Afrzdan almr.

. Etkin madde(Iey'.' Sefaklor monohidrat 1047 ,I2 mg (1000 mg sefoklara egdeger)

. Yardtma madde(ler): Sitrik asit, sody'um hidrojen sitrat monobazik, sodyum hidrojen

karbonat, sod)'um siilfat anhidrus, povidone K25, polietilen glikol 6000, sodyum siklamat,

sakkarin sodyum ve limon aromast igermektedir.

Bu Kullanma Talimatrnda:

I. CEC nedir ve ne igin kullan tr?

2. CEC kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler.

3. CEC nas kullan r?
4. Olast yan etkiler nelerdir?

5. CEC'in saklanmasu

BaEhklarr yer almaktadrr.

1. CEC nedir ve ne igin kullan rr?

CEC, bejden agrk sanya, yuvarlak, bir ynzii gentikli efervesan tabletler halindedir,

20 (2x10) efervesan tablet silika jelli kapak ile kapatrlmrg plastik tiipte, karton kutu igerisinde

kullanma talimatr ile ambalajlanmrgtrr.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan iince bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice

okuyunuz, giinkii sizin iqin iinernli bilgiler iqermektedir.

. Bu kullanma talimatmt saklaytntz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaE duyabilirsiniz.

. E{er ilave sorularmtz olursa, liitfen doktorunuzq ve))a eczacmtza danrymtz.

. Bu ilaE kisisel olarak sizin iqin regete edilmiStir, baskalanna vermeyiniz.

. Bu ilacm kullarumt srasmda, dohora veya hastaneye gittiginizde doktorunuza bu ilact

kul I and g tnn s a y I ey i niz.

. Bu talimatta yaz anlara aynen uyunuz. ilag hakktntla size dnerilen dozun drymda y ksek

veya diisiik doz kullanmaymtz.



CEC, beta laktam antibakteriyellerden ikinci kupak sefalosporinler olarak adlandtnlan bir

gruba aittir.

CEC, sefaklora duyarh mikroorganizmalann neden oldufiu akut bronqit, kronik brongitin akut

alevlenmeleri, farenjit (yutak iltihabr), tonsilit (bademcik iltihabr), pndmoni (zatiirre),

komplikasyonsuz alt idrar yolu enfeksiyonlan, gonore (bel so[uklu!u), deri ve yumugak doku

enfeksiyonlarrrun tedavisinde kullamlrr.

2. CEC'i kullanmadan tince dikkat edilmesi gerekenler

CEC efervesan tableti aqafrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

E[er:

o Sefalosporin grubu antibiyotiklere veya CEC igindeki etkin veya yardrmcr maddelerden

birine kargr duyarhhlrmz varsa bu ilacr kullanmayrmz.

CEC'i, apafrdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ

E[er:

r Bdbrek yetmezliliniz varsa.

r Penisilinlere veya baqka ilaqlara kargr alerjiniz varsa.

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

doktorunuza damgrmz.

CEC'in yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr

Efervesan tablet bir bardak suda gdzdiiriildiikten sonra bekletilmeden igilmelidir. Alrz

yolundan aq ya da tok karmna ahnabilir fakat grda maddeleri ile ahndrg zaman emilimi

artmaktadr.

Hamilelik

ilaa kullanmadan 6nce dodorunuza veya eczacmua danrymtz.

Urtiniin gebelik ddnemindeki giivenilirligi heniiz tam olarak belirlenmiq degildir. Hamilelik

srasnda doktorunuz bu ilacr kullanrp kullanmamanza karar verecektir.

Tedaviniz strastnda hamile oldu$unuzu fark ederseniz hemen dohoruntaa veya eczactntzd

danrymtz.



Emzirme

ilaa kullanmadan iince doldorunuza veya eczauntza daruStruz.

Annelere 500 mg dozlarda uygulanan sefaklor, siitte az miktarda tespit edilmigtir.

Emzirmenin durdurulup durdurulmayacafirna veya ilacrn kullanrhp kullanrlmayacagrna

doktorunuz karar verecektir.

Arag ve makine kullanrmr

CEC'in arag ve makine kullanma becerisini etkilediline yiinelik bilgi bulunmamaktadrr.

CEC'in igerifiinde bulunan bazr yardlmcr maddeler hakklnda iinemli bilgiler

CEC 1000 mg efervesan tabletin her bir dozunda 795,68 mg (34,5948 mmol) sodyum vardrr.

Bu durum, kontrollii sodlum diyetinde olan hastalar igin gdz ciniinde bulundurulmahdrr.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr

r Bir saat iqinde ahnan magnezyum ya da aliiminyum hidroksit igeren antasid ilaqlar

CEC'in emilim siiresini azaltrrlar. Hr blokdrleri CEC emilim hzr ve oranr iizerinde etkili

de!ildir.

r Biitiin diger beta-laktam antibiyotikleri gibi CEC'in bdbreklerden atrhmr probenesid ile

azalrr. Varfarin ve CEC'i birlikte kullanan hastalarda protrombin zamanr (prhtllaqma

fonksiyonlanmn azaldrlrm gdsteren bir test) uzamasr gdriilebilir.

Bu ifadelerin, belirli bir siire 6nce kullamlmrq veya gelecekte bir zaman kullamlacak [riinlere

de uygulanabilecefini liitfen not ediniz.

Doktorunuz dnermedikge kesinlikle bagka ilaglan kullanmayrmz.

E[er regeteli ya da regetesiz herhangi bir ilact Su anda kullantyorsantz veya son zamanlarda

kullandmtz ise lutfen dolaorunuza veya eczacmEa bunlar hakkmda bilgi veriniz.

3. CEC nasrl kullanrhr?

Uygun kullanrm ve doz,/uygulama slkll[r igin talimatlar;

Yetiqkinler igin dnerilen doz,8 saatte bir olmak ilzere giinde 3 defa oral yoldan 250 mg'drr

(l adet CEC 250 mg Ef'ervesan Tablet veya 1/2 adet CEC 500 mg Efervesan Tablettir).



$iddetli enfeksiyonlarda (dmegin: zatiirre) 8 saatte bir, giinde iig kez oral yoldan 500 mg

(1/2 adet CEC 1000 mg Flfervesan Tablet) kullanrlrr.

Bel so[uklugu (gonore) tedavisinde giinde 3 efervesan tablet (3 g), gerekirse probenesid ile

birlikte kullamlabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

CEC alrzdan ahmr.

Bu ilacr bir bardak suda gdzdiirdiikten sonra bekletmeden ahmz. Efervesan tabletler

gilnenmemeli ve yutulmamahdrr.

Deligik yag gruplarr:

Yaghlarda kullanrm:

CEC'in eriqkinlerdeki kullanrmr ile yaphlardaki kullammr arasrnda kullamm dozu ve srkhlr

agrsrndan herhangi bir de[iqiklik yoktur.

Qocuklarda kullanrm:

CEC 1000 mg Efervesan Tablet 16 yaqrndan daha kiigiik olanlarda kullanrlmamahdrr bu yag

grubuna daha diiqiik doz uygulanmahdrr.

6zel kullanlm durumlarr:

Btibrek yetmezlifi:

Bdbrek yetmezlilinde doktorunuzun doz ayarlamasl yapmasl gerekebilir. (Durumunuza gdre

doz yan yarrya azaltrlabilir).

Karaci[er yetmezli!i:

Karaciper yetmezliliniz varsa doktorunuzun herhangi bir doz ayarlamasr yapmasrna gerek

yoktur.

E{er CEC'in etkisinin Eok giiElii veya zaytf olduPuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz

veya eczacmz ile konuSunuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla CEC kullandrysanz:

CEC'ten kullanmaruz gerekenden fozlasmt kullanmtgsaruz bir dohor veya eczact ile

konuSunuz.

Agrn doz durumunda derhal doktorunuza veya bir eczaneye ba$vunrnuz.

A



Agrn doz belirtileri bulantr, kusma, kann iist bdlgesinde aln ve ishaldir. Bu gruptaki ilaglar

agrrt dozlarda ndbet gegirme olasrhlrm artrrabilirler. Bu gibi durumlarda derhal doktorunuza

bagvurmaruz gereklidir.

CEC'i kullanmayr unutursanr:

Unuthllunuz dozu miimkiin oldulu kadar gabuk almaya gahgrnrz ve sonra doktorunuzun

tavsiye ettili arahklan uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozlarr dengelemek iqin gift doz almaymrz.

CEC ile tedavi sonlandrrrldrfrndaki oluqabilecek etkiler:

Doktorunuz tarafindan belirtilmedikge, tedaviyi durdurmayrmz.

Eger bu iirtiniin kullanrmrna iligkin bagka sorunuz varsa doktorunuza veya eczacrnza sorunuz.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

TiiLrn di[er ilaglar gibi, CEC'in igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kiqilerde yan etkiler

olabilir.

Aqairdakilerden biri olursa, CEC'i kullanmayr durdurunuz ve DERHAL doktorunuza

bildiriniz veya size en yalun hastanenin acil b6liimiine baEvurunuz:

o Nefes almada zorluk

r Deride kaqrntr, giqlik, ddkiintii, krzanklk

e Deride ve mukoza mebranlannda (afi2, bopaz ve bazr ig organlann yiizeyini kaplayan ve

salgr iireten doku) gigme ve kabarcrk olugumu

e Kul'rretsizlik, yorgun diiqme

r Yiia ve dudaklan da kapsayan ddem (su birikmesinden kaynaklanan giqme)

r Viicutta kanncalanma
. Bayllma

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkilerdir.

Eger bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CEC'e karqr ciddi alerjiniz var demektir.

Acil hbbi miidahaleye veya hastaneye yatrrrlmamza gerek olabilir.

Bu gok ciddi yan etkilerin hepsi oldukga seyrek gdri.iliir.



Aqalrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yalan hastanenin acil biiliimiine bagvurunuz:

. Ateg, inatgr bogaz agrsr gibi inatgr yeni enfeksiyonlar

. Eklemlerde a[rr, kas gngsnzliigii ile sel,reden deri ddkiintiileri, kaqrntr (serum hastahlr)

o $iddetli, kanh veya siimiiklii olabilen inatgr ishal

o Idrar renginin kolu grkmasr, deride morluklar veya kanama geligmesi gibi kan

hiicrelerinin azalmasrnr gdsteren bulgular

o Deri ve gdzlerde sanhk

r Deri altmda srvr toplanmasr, soyulm4 nekroz gibi bulgularrn eglik ettili ciddi deri

reaksiyonlan

. idrar miktannda azalma

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi miidahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler oldukga seyrek gdriiliir.

Agalldakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza siiyleyiniz:

r Yorgunluk

r Uykusuzluk

o Sinirlilik

. Bulantl, kusm4 hafif ishal, hazrmsrzlk

o Kan ve idrar testlerinde anormal sonuclar

. Artmrg kas kasllmalan

r Genital bdlgede (vajinada) enfeksiyonlar, kagrntr

o Deride d6kiiLntii, ka$rntl

r Kaslarda sertle$me

Bunlar hafif yan etkilerdir.

Eder bu kullanma talimattnda bahsi geEmeyen herhangi bir yan etki ile karS astrsaruz

doktorunuzu v eya e czactnzt bi lgilendiriniz.



5. CEC'in saklanmasl

CEC'i gocuklartn giiremeyece{i, erisemeyece{i yerlerde ve ambalajmda saklaytntz.

25"C'nin altrndaki oda srcakhlrnda ve kuru yerde saklayrmz.

Kullandrktan sonra tiiptin alzrm kapatmayl unutmaylnlz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEC'i kullanmaymtz.

Eler tiriiLnde ve/veya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz, CEC'i kullanmayrnrz.

Ruhsat Suhibi ,' Basel Kimyevi Maddeler ve ilag San. Tic. A.$.

Tozkoparan Mah. General Ali Rrza Gi.iLrcan Cad.

Merter ig Merkezi Balrmsrz Bdliim No: 2 / 8

Giingdren / |STANBUL

Telefon : 0 2I2 483 06 09

Faks :0212 483 0609

e-mail : infotObaselilac.com.tr

tirefim Yeri .'Neutec Cef ilaq San. ve Tic. A.$.
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Adapazan /SAKARYA

Bu kullanma talimafi 0 tarihinde onaylanmtslr.


