
KULLANMA TALiMATI

CEC 500 mg Efervesan Tablet

Afzdan ahnrr.

. Etkin madde(ler).' Sefaklor monohidrat 523,56 mg (500 mg sefoklara eqdeper)

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

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

sakkarin sodlum ve limon aromasr igermektedir.

Bu Kullanma Talimatrnda:

I. CEC nedir ve ne igin kullaruhr?

2. CEC kullanmadan 6nce dihkat edilmesi gerekenlen

3. CEC nastl kullan tr?

4, Olan yan etkiler nelerdir?

5, CEC'in saklanmast,

Baghklan yer almaktadrr.

1. CEC nedir ve ne igin kullanrlrr?

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

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

kullanma talimal ile ambalajlanmrgtrr.

Bu ilacr kullanmaya baglamadan iince bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice

okuyunuz, qiinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.

. Bu kullanma talimattru saHaymtz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaq duyabilirsiniz.

. E$er ilave sorularmrz olursa, ltitfen dohorunuza veya eczactntza danrymtz.

. Bu ilaq kigisel olarak sizin iqin reqete edilmistir, baskalanna vermeyiniz.

. Bu ilacm kullanmt strasnda, doktora veya hastaneye gittifiinizde dohorunuza bu ilact

kullandt {trun s dyleyiniz.

. Bu talimatta yanlanlara aynen ulunuz llag hakkrnda size dnerilen dozun drymda yiiksek

veya diisiik doz kullanmaytntz.



CEC, beta laktam antibakteriyellerden ikinci kuqak sefalosporinler olarak adlandrnlan bir

gruba aittir.

CEC, sefaklora duyarh mikroorganizmalann neden oldulu akut brongit, kronik bronqitin akut

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

(yiiz kemiklerinin igindeki hava bogluklarrnrn iltihabr), pndmoni (zatiiLrre), komplikasyonsuz

alt idrar yolu enfeksiyonlan, deri ve yumugak doku enfeksiyonlarrmn tedavisinde kullanrhr.

2. CEC'i kullannadan iince dikkat edilmesi gerekenler

CEC efervesan tableti aqafrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eler:

. Sefalosporin grubu antibiyotiklere veya CEC igindeki etkin veya yardrmcr maddelerden

birine kargr duyarhhlrmz varsa bu ilacr kullanmayrmz.

CEC'i, agafrdaki durumlarda DiKKATLI KULLANINIZ

Eper:

r Bcibrek yetmezliliniz varsa.

r Penisilinlere veya baEka ilaglara kargr alerjiniz varsa.

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

doktorunuza damgrmz.

CEC'in yiyecek ve igecek ile kullan masr

Efervesan tablet bir bardak suda gdzdiiriildiikten sonra bekletilmeden igilmelidir. Agz

yolundan ag ya da tok kamrna ahnabilir fakat grda maddeleri ile ahndrfr zaman emilimi

artmaktadlr.

Hamilelik

ilau kullanmadan dnce dohorunwa veya eczacmtza daruSmtz.

Uriiniin gebelik ddnemindeki giivenilirlifi heniia tam olarak belirlenmiq defiildir. Hamilelik

srrasmda doktorunuz bu ilacr kullamp kullanmamamza karar verecektir.

Tedaviniz srasmda hamile oldufiunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczactnacr

darusmtz-



Emzirme

ilau kullanmadan tince doktorunwa veya eczacmtza dantsmtz.

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

Emzirmenin durdurulup durdurulmayaca[lna veya ilacrn kullamlp kullamlmayacafrna

doktorunuz karar verecektir.

Araq ve makine kullanrmr

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

CEC'in igeri[inde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda iinemli bilgiler

CEC 500 mg efervesan tabletin her bir dozunda 397 ,84 mg (17,2974 mmol) sodyum vardrr.

Bu durum, kontrollii sodlum diyetinde olan hastalar igin gdz dniinde bulundurulmaltdlr.

Di[er ilaglar ile birlikte kullanrmr

. Bir saat iginde ahnan magnezyum ya da aliiminyum hidroksit igeren antasid ilaglar

CEC'in emilim siiLresini azaltrrlar. Hr blok6rleri CEC emilim hrzr ve oram iizerinde etkili

deIildir.

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

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

fonksiyonlarrnrn azaldrlrm gdsteren bir test) uzamast goriilebilir.

Bu ifadelerin, belirli bir stire 6nce kullanrlmrq veya gelecekte bir zaman kullanrlacak iiriiLnlere

de uygulanabilecefini liitfen not ediniz.

Doktorunuz dnermedikge kesinlikle bagka ilaglarr kullanmayrnrz.

E{er reEeteli ya da regetesiz herhangi bir ilact Su anda kullantyorsantz ve))a son zamanlarda

kullandmtz ise hitfen dohorunuza veya eczacmrza bunlar hakkmda bilgi veriniz.

3. CEC nasrl kullanrhr?

Uygun kullanrm ve dozluygulama slkh[r igin talimatlar:

Yetigkinler igin dnerilen doz, 8 saatte bit olmak tiaere giinde 3 defa oral yoldan 250 mg'drr

(l/2 adet CEC 500 mg Efervesan Tablet).

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

(l adet CEC 500 mg Efervesan Tablet) kullamlrr.



Uygulama yolu ve metodu:

CEC alrzdan ahnrr.

Bu ilacr bir bardak suda EdzdtiLrdiikten sonra bekletmeden ahnrz. Efervesan tabletler

gilnenmemeli ve yutulmamahdrr.

De!iqik yaq gruplan:

Yaqhlarda kullanrm:

CEC'in erigkinlerdeki kullammr ile yaqhlardaki kullammr arasmda kullantm dozu ve stkltlt

agrsrndan herhangi bir deligiklik yoktur.

Qocuklarda kullanrm:

Doktor tarafindan baqka qekilde tavsiye edilmedigi takdirde;

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

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

enfeksiyonlarrnda total giiLnltk doz briliinmek suretiyle 12 saat ara ile verilebilir.

1-5 yaq arasr gocuklarda (9-18 kg) giinde iiq kez 125 mg (l/2 adet CEC 250 mg Efervesan

Tablet), 5 yag iistii gocuklarda giinde iig kez 250 mg sefaklor (l/2 adet CEC 500 mg Elervesan

Tablet) verilmesi dnerilmektedir.

Agrr enfeksiyonlarda, dmegin orta kulak enfeksiyonu veya daha az duyarh

mikroorganizmalann neden oldulu enfeksiyonlarda giinde total doz 1 g'r gegmemek qartryla

40 mg/kg/giiLn 6nerilmektedir.

CEC 500 mg Efervesan Tablet 5 yaq ve altr qocuklarda kullanrlmamahdrr bu yaq grubuna

daha diiqiik doz uygulanmahdrr.

Ozel kullanrm durumlan;

Biibrek yetmezlifii:

Bdbrek yetmezlifinde doktorunuzun doz ayarlamasr yapmasr gerekebilir. (Durumunuza gdre

doz yan yanya azaltrlabilir).

Karacifer yetmezli!i:

Karacifier yetmezliliniz varsa doktorunuzun herhangi bir doz ayarlamasr yapmasma gerek

yoktur.

E{er CEC'in etkisinin Eok giiqlii veya zaytf oldu[una dair bir izleniminiz var ise dohorunuz

yeya eczacrntz ile konuSunuz.



Kullanmanz gerekenden daha fazla CEC kullandrysanz:

CEC'ten kullanmaruz gerekenden fazlasmt kullanmrysaruz bir doktor veya eczact ile

konusunw.

Agrrr doz durumunda derhal doktorunuza veya bir eczaneye bagvurunuz.

AErrr doz belirtileri bulantr, kusma, kann tist biilgesinde apn ve ishaldir. Bu gruptaki ilaglar

agrn dozlarda ndbet gegirme olasrh[rm artrrabilirler. Bu gibi durumlarda derhal doktorunuza

baglurmanu gereklidir.

CEC'i kullanmayr unutursanrz:

Unuttugunuz dozu miimkiin oldulu kadar Qabuk almaya galtgtntz ve sonra doktorunuzun

tavsiye etti[i arahklan uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozlart dengelemek igin gifi doz almaymtz.

CEC ile tedavi sonlandrrrldrfmdaki oluqabilecek etkiler:

Doktorunuz tarafindan belirtilmedikge, tedaviyi durdurmayrruz.

Eler bu iiriintin kullammrna iligkin bagka sorunuz varsa doktorunuza veya e czaanrza sorunuz.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim difier ilaglar gibi, CEC'in igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler

olabilir.

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

bildiriniz veya size en yalcn hastanenin acil biiliimiine bapvurunuz:

r Nefes almada zorluk

r Deride ka$rnh, giqlik, ddkiintti, krzankltk

r Deride ve mukoza mebranlannda (a!tz, bopaz ve bazr ig organlann yiizeyini kaplayan ve

salgr iireten doku) giqme ve kabarcrk oluqumu

o Kul'r,retsizlik, yorgun diigme

o Ytiz ve dudaklan da kapsayan 6dem (su birikmesinden kaynaklanan qiqme)

o Viicutta kanncalanma

. Bayllma

Bunlann 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 g6riiliiLr.

Agalrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yalan hastanenin acil biiliimiine baqvurunuz:

. Atel, inatgr bolaz alnsr gibi inatEr yeni enfeksiyonlar

r Eklemlerde a!rr, kas giigstizliilii ile seyreden deri dtikiintiileri, ka$rntl (serum hastaltlt)

r $iddetli, kanl veya siimiiklii olabilen inatgr ishal

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

hiicrelerinin azalmasrm gdsteren bulgular

o Deri ve gdzlerde sanhk

. Deri altrnda srvr toplanmasr, soyulma, nekroz gibi bulgularrn eglik ettili ciddi deri

reaksiyonlart

t idrar miktarrnda azalma

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi miidahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler oldukga seyrek gdrtiliir.

Agafrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza siiyleyiniz:

o Yorgunluk

r Uykusuzluk

o Sinirlilik

o Bulantr, kusma, hafif ishal, hazrmsrzhk

e Kan ve idrar testlerinde anormal sonuqlar

. Artmrg kas kasrlmalan

r Genital bdlgede (vajinada) enfeksiyonlar, kagrntr

r Deride ddkiintii, kaqrntr

r Kaslarda sertle$me

Bunlar hafif yan etkilerdir.

EPer bu kullanma talimatmda bahsi geqmeyen herhangi bir yan etki ile karqtlasrsanz

dohorunuzu veya eczactnz, bil gil endiriniz,



5. CEC'in saklanmasr

CEC'i qocuklartn gdremeyece[i, eriSemeyece{i yerlerde ve ambalajmda saklaytruz.

25'C'nin altmdaki oda srcakh[rnda ve kuru yerde sak.laymrz.

Kullandrktan sonra ttipiin alzrnr kapatmayl unutmaylnlz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanrnrz,

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEC'i kullanmaymtz.

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

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

Tozkoparan Mah. General Ali Rrza Giircan Cad.

Merter ig Merkezi Balrmsrz B6liim No: 2 / I
Giingdren / ISTANBUL

Telefon :02124&3 0609

Faks : 0 212 483 06 09

e-mail : info@baselilac.com.tr

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

1.OSB 2.Yol No:2

Adapazan / SAKARYA

Bu kullanma taliman 0 mrihincle onaylanmtsttr.


