
KULLANMA TALIMATI

CEC 250 mg Efervesan Tablet

Aflzdan allnlr.

. Etkin madde(ler).' Sefaklor monohidrat 261,78 mg (250 mg sefoklara eqdeler)

. Yardrmct madde(ler): Sitrik asit, sodyum hidrojen sitrat monobazik, sodyum hidrojen

karbonat, sodlum siilfat anhidrus, povidone K25, polietilen glikol 6000, sodyum siklamat,

sakkarin sodyum ve limon aromast igermektedir.

Bu ilacr kullanmaya baglarnadan iince bu KULLANMA TALiMATINI dikkatlice

okuyunuz, giinkii sizin iqin iinemli bilgiler igermektedir.

. Bu kullanma talimannt saklaymtz. Daha sonra lekrar okumaya ihtiyaE duyabilirsiniz.

. EEer ilave sorulanruz olursa, ltitfen doktorunuza veya eczactnza dawsmtz.

. Bu ilaE ki;isel olarak sizin igin reqete edilmistir, baskalarna vermeyiniz.

. Bu ilacm kullantmt srannda, doldora veya hastaneye gilti{inizde dohoruntna bu ilact

kull andt {tntz t s oy I ey iniz.

. Bu talimatta yaz anlara aynen uyunuz. ilag hakkmda size dnerilen dozun drytnda yii*sek

veya diisiik doz kullanmaymtz.

@llenrqa-r@:
1, CEC nedir ve ne igin kullan u?

2. CEC kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler.

3. CEC nas kullan r?
1. Olan yan ethiler nelerdir?

5. CEC'in saklanmasu

Baghklarr yer almaktadrr.

1. CEC nedir ve ne igin kullanrlr?

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

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

kullanma talimatr ile ambalajlanmrqtrr.



CEC, beta laktam antibakteriyellerden ikinci kugak sefalosporinler olarak adlandrrrlan bir

gruba aittir.

CEC, sefaklora duyarh mikroorganizlalarrn neden oldulu akut bronqit, konik brongitin akut

alevlenmeleri, farenjit (yutak iltihabt, tonsilit (bademcik iltihabr), orta kulak iltihabr, siniizit

(yiia kemiklerinin igindeki hava bogluklarrmn iltihabr), pndmoni (zatiine), komplikasyonsuz

alt idrar yolu enfeksiyonlan, deri ve yumugak doku enfeksiyonlanmn tedavisinde kullanrlrr.

2. CEC'i kullanmadan iince dikkat edihnesi gerekenler

CEC efervesan tableti aqafirdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

E[er:

r Sefalosporin grubu antibiyotiklere veya CEC igindeki etkin veya yardrmcr maddelerden

birine karqr duyarlllrnrz varsa bu ilacr kullanmayrnrz.

CEC'i, aqafrdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ

EIer:

r Bdbrek yetmezliliniz varsa.

r Penisilinlere veya baqka ilaglara kargr ale{iniz varsa.

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

doktorunuza danrqrruz.

CEC'in yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr

Efervesan tablet bir bardak suda E<izdiirtildiikten sonra bekletilmeden igilmelidir. A[rz

yolundan ag ya da tok karmna ahnabilir fakat grda maddeleri ile ahndrlr zaman emilimi

artmaktadr.

Hamilelik

ilao kullanmadan ance doktorunuza veya eczaantza danrymtz.

Urtintin gebelik ddnemindeki giivenilirlili heniiz tam olarak belirlenmiq degildir. Hamilelik

srrasrnda doktorunuz bu ilacr kullamp kullanmamamza karar verecektir.

Tedaviniz srasmda hamile oldu[unuzu Jark ederseniz hemen doldorunuza veya eczactnua

daruStruz.



Emzirme

Ilact kullanmadan ance dokorunuza veya eczacmtza daruSmtz.

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

Emzirmenin durdurulup durdurulmayacalrna veya ilacrn kullamhp kullanrlmayacalrna

doktorunuz karar verecektir.

Arag ve makine kullanrmr

CEC'in arag ve makine kullanma becerisini etkilediline ydnelik bilgi bulunmamaktadtr.

CEC'in igerilinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda iinemli bilgiler

CEC 250 mg efervesan tabletin her bir dozunda 198,92 mg (8,6487 mmol) sodyum vardrr. Bu

durum, kontrollii sodyum diyetinde olan hastalar igin gdz dniinde bulundurulmahdrr.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr

r Bir saat iqinde ahnan magnezyum ya da aliimin).um hidroksit igeren antasid ilaglar

CEC'in emilim siiresini azaltrrlar. H: blokdrleri CEC emilim hrzr ve oranr tizerinde etkili

defiildir.

. Biitiin difier betalaktam antibiyotikleri gibi CEC'in bdbreklerden atrhmr probenesid ile

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

fonksiyonlanmn azaldrlrm gdsteren bir test) uzamasr gdriilebilir.

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

de uygulanabilece[ini liitfen not ediniz.

Doktorunuz dnermedikge kesinlikle bagka ilaglarr kullanmayrmz.

E{er regeteli ya da reqetesiz herhangi bir ilau Su anda kullanryorsaruz veyd son zamanlarda

kullandtruz ise liitfen dofuorunuza veya eczoctnEa bunlar hakhntla bilgi veriniz.

3. CEC nas kullanrhr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama s*h!r iqin talimatlar:

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

(1 adet CEC 250 mg Efervesan Tablet).

$iddetli enfeksiyonlarda (dme[in: zaflirre) 8 saatte bir, giinde iig kez oral yoldan 500 mg

(2 adet CEC 250 mg Efervesan Tablet) kullarulrr.



Uygulama yolu ve metodu:

CEC alrzdan ahnrr.

Bu ilacr bir bardak suda qtizdiirdiikten soffa bekletmeden ahmz. Efervesan tabletler

gilnenmemeli ve yutulmamahdrr.

Deliqik yag gruplarr:

Yaghlarda kullanlm:

CEC'in erigkinlerdeki kullammr ile yaghlardaki kullammr arasmda kullamm dozu ve srkhlr

agrsrndan herhangi bir deligiklik yoktur.

Qocuklarda kullanrm:

Doktor tarafindan baqka gekilde tavsiye edilmedigi takdirde;

Uygulanacak doz genel olarak 8 saat ara ile 20 mg/kg/giin qeklinde ayarlanmaldrr. Orta kulak

enfeksiyonu, farenjit (yutak iltihabr), tonsilit (bademcik iltihabr) ve yumuqak doku

enfeksiyonlarrnda total giinliik doz bdliinmek suretiyle 12 saat ara ile verilebilir.

1-5 yaq arasr gocuklarda (9-18 kg) gtinde iig kez 125 mg (1/2 adct CEC 250 mg Efervesan

Tablet), 5 ya$ iistii gocuklarda giinde iig kez 250 mg sefaklor (l adet CEC 250 mg Efcrvcsan

Tablet) verilmesi cinerilmektedir.

Alrr enfeksiyonlarda, dmelin orta kulak enfeksiyonu veya daha az duyarh

mikroorganizmalann neden oldufu enfeksiyonlarda giinde total doz 1 g'r gegmemek gartryla

40 mgikglgiin dnerilmektedir.

CEC 250 mg Elervesan Tablet I yagrndan daha ki.igiik olanlarda kullanrlmamahdrr, bu yag

grubuna daha diigiik doz uygulanmahdrr.

6zel kullanrm durumlarr:

Biibrek yetmezli!i:

B6brek yetmezliginde doktorunuzun doz ayarlamasr yapmasl gerekebilir. (Durumunuza g6re

doz yan yanya azaltrlabilir).

Karaci[er yetmezli!i:

Karaciler yetmezliliniz varsa doktorunuzun herhangi bir doz ayarlamasr yapmasma gerek

yoktur.

E$er CEC'in etkisinin gok gtigla veya zaytf olduduna dair bir izleniminiz var ise dohorunuz

veya eczaantz ile konuSunuz.



Kullanmanrz gerekenden daha fazla CEC kullandrysanz:

CEC'ten kullanmaruz gerekenden fazlasmt kullanmrysanrz hir doklor veya eczact ile

konuSunuz.

Aqrrr doz durumunda derhal doktorunuza veya bir eczaneye baqvurunuz.

Aqrrr doz belirtileri bulantr, kusm4 kann iist bdlgesinde alrr ve ishaldir. Bu gruptaki ilaglar

agrrr dozlarda ndbet gegirme olasrhlrnr artrrabilirler. Bu gibi durumlarda derhal doktorunuza

baqvurmanz gereklidir.

CEC'i kullanmayr unutursanv 3

Unuttulunuz dozu miimkiin oldulu kadar qabuk almaya gahgrruz ve sonra doktorunuzun

tavsiye etti[i arahklan uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozlart dengelemek iEin qift fuiz almaymtz.

CEC ile tedavi sonlandrrrldrfrndaki olugabilecek etkiler:

Doktorunuz tarafindan belirtilmedikge, tedaviyi durdurmayrruz.

Eler bu iriiniin kullammrna iligkin bagka sorunuz varsa doktorunuza veya eczacrnlza sorunuz.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim diler ilaglar gibi, CEC'in igerifinde bulunan maddelere duyarh olan kiqilerde yan etkiler

olabilir.

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

bildiriniz veya size en yalun hastanenin acil biiliimiine bagvurunuz:

. Nefes almada zorluk

r Deride ka$rntr, qiglik, diiktintii, krzarrkhk

o Deride ve mukoza mebranlannda (aprz, bopaz ve bazr ig organlann yiizeyini kaplayan ve

salgr iireten doku) qigme ve kabarcrk olugumu

r Kuwetsizlik, yorgun diigme

r Yiiz ve dudaklarr da kapsayan 6dem (su birikmesinden kaynaklanan qigme)

r Vtcutta kanncalanma

. Bayrlma

Bunlarrn hepsi gok ciddi yan etkilerdir.

Eler bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CEC'e kargr ciddi alerjiniz var demektir.



Acil trbbi miidahaleye veya hastaneye yatrnlmamza gerek olabilir.

Bu gok ciddi yan etkilerin hepsi oldukga seyrek gdriiliir.

Agafrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yakrn hastanenin acil biiliimiine baqvurunuz:

. Ateg, inatgr bolaz alnsr gibi inatgr yeni enfeksiyonlar

r Eklemlerde agn, kas giigsiizliilii ile seyreden deri ddkiinti.ileii, kagrntr (serum hastaltlt)

r $iddetli, kanh veya stimikli olabilen inatgr ishal

. idrar renginin koyu grkmasr, deride morluklar veya kanama geligmesi gibi kan

hiicrelerinin azalmasrm gdsteren bulgular

r Deri ve gdzlerde sanhk

r Deri altrnda srvr toplanmasr, soyulma, nekroz gibi bulgulann eqlik ettifi ciddi deri

reaksiyonlarr

r idrar miktarrnda azalma

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi midahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler oldukga seyrek gdriiliir.

Aqafrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza siiyleyiniz:

r Yorgunluk

r Uykusuzluk

r Sinirlilik

. Bulantl, kusma, hafif ishal, hazrmsrzhk

r Kan ve idrar testlerinde anormal sonuplar

. Artmlg kas kasrlmalarr

o Genital biilgede (vajinada) enfeksiyonlar, kaqrntr

r Deride ddkiiLntti, katrntr

r Kaslarda sertle$me

Bunlar hafif yan etkilerdir.

Eger bu kullanma talimatmda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etki ile karq asrsaruz

doktorunuzu teya eczactntz, bilgilendir iniz.



5. CEC'in saklanmasr

CEC'i qocuHartn goremeyecefii, eriSemeyecedi yerlerde ve ambalaj mda saklaytntz.

25oc'nin altlndaki oda srcakhlrnda ve kuru yerde saklayrmz.

Kullandrktan sonra tiipiin afizrm kapatmayr unutmayrnlz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrmz,

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEC 'i kullanmaytntz.

E[er tirtinde ve/veya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz, CEC'i kullanmayrmz.

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

Tozkoparan Mah. General Ali Rrza Giircan Cad.

Merter i; Merkezi Balrmsrz Biiliim No: 2 / 8

Gtingciren / ISTANBUL

Telefon :0212483 0609

Faks : 0 2i2 483 06 09

e-mail : info@baselilac.com.tr

Uretim Yeri .'Neutec Cef ilag San. ve Tic. A.$.

l. OSB 2. Yol No:2

Adapazan I SAKARYA

Bu kullanma taliman 0 tarihinde onaylanmqtu.


