
KULLANMA TALIMATI

URODAY 3 g sage

Afzdan uygulanrr,

' Ethin madde: Her bir sage etkin madde olarak 3 g fosfomisine egde[er 5.631 mg fosfomisin
trometamol igerir.

'Yardrmct maddeler: $eker, sodyum sakkarin, aerosil 200, portakal aromasl ve mandalina
aromasl.

Bu Kullanma Talimatmda:

1. URODAY nedir ve ne igin kullantlu?

2. URODAY'| kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

3. URODAY nastl kullan tr7

4. Olast yan etkiler nelerdir?

5. URODAY'|n saklanmast

Baghklan yer almaktadrr.

Bu ilacl kullanmaya baqlamadan iince bu K{.TLLANMAffi
okuyunuz, giinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir,

' Bu kullanma talimatmt saklaymtz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaQ duyabilifsiniz.
. Eper ilave sorulanruz olursa, liitfen doktorunuza veya eczactnza danrytruz.
. Bu ilag kisisel olarak sizin igin reqete edilmistir, baskalanna vermeyiniz.

'Bu ilacm kullarumt nrastnda, doktora veya hastaneye gitti{inizde doktorunuza bu itact
kul landt$tntz t s dyleyi ni z.

' Bu talimatta yaz anlara dynen uwnuz. ilag hakkmda size 1nerilen dozun drymda yiiksek
veya d Siik doz kullanmaytruz.



1. URODAY nedir ve ne iqin kullan rr?
URODAY saEe etkin madde olarak 3 gram fosfomisine egdeler 5.63r gram fosfomisin
trometamol igerir.

URODAY, sistemik olarak uygulanan antibiyotikler grubuna dahildir.

uRoDAY, PE/Aliiminyum/Kuge Kalrt ambalajda l ve 2 sage karton kutuda ku anma
talimatr ile beraber ambalajlamr.

URODAY' fosfomisine duyarh bakterilerin neden oldupu idrar yolu enfeksiyonlanmn (iltihap
olugturan mikrobik hastahk) tedavisinde kullamlrr. Aynca idrar yollan ile ilgili olarak yaprlan
tanl amagh veya cerrahi giriqimlerin neden olabileceli idrar yolu enfeksiyonlanrun 6nlenmesi
amact ile kullamlrr.

2. URODAY'i kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

URODAY'i agafrdaki durumlarda KULLANMAyINIZ
Eler,

o Etkin madde fosfomisin veya URoDAy,in igeripinde bulunan yardrmcr maddelerden
herhangi birine kargr alerjiniz (agrn duyarhhfrmz) var ise,

o Ciddi b6brek yetmezliliniz varsa, hemodiyaliz hastasr iseniz,
r Daha iinceden doktorunuz tarafindan bazr qekerlere kargr toreransmrz olmadrEr

sdylenmigse bu trbbi iiriinii almadan 6nce doktorunuzla temasa geqiniz.

URoDAY'i agafrdaki durumlarda DiKKATLi <Wf.Aunwz
E[er;

o $eker hastahlrmz (diyabet) varsa veya diyet yapryorsanz her bir URoDAy igerifinde
2,205 g geker oldulunu dikkate ahnrz.

e Bdbrek iltihabr (nefrit, piyelonefrit gibi) gibi iist idrar yollan enfeksiyonunuz varsa
kullamlmasr <inerilmemektedir.

o Orta ve hafifbdbrek yetmezliliniz varsa

r Hemen hemen tiim antibakteriyel ilaglann kullammrnda giddeti deliqen antibiyotik-
kaynakh ishal (diyare) gdrtlebilir. ilacrruzrn kullanrmr srrasrnda veya sonrasrnda ciddi,
stirekli veya kanh ishar (diyare) durumu gdriiliirse; bu durumda bakteri kaynakh ishal
(Clostridium dfficile-kaynakh diyare) sdz konusu olabilir.

Bu uyanlar gegmigteki herhangi bir ddnerrde dahi olsa sizin igin gegerliyse lttfen
doktorunuza damgrmz.
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URODAY’in yiyecek ve içecek ile kullanılması 

Yiyecekler ile beraber alınması, kan ve idrar seviyelerinde hafif düşmeye neden olacak 

şekilde URODAY'in etkin maddesinin emilimini geciktirebilir. Bu yüzden ilacın aç karnına 

ya da yemeklerden 2-3 saat sonra alınması tercih edilir. 

Hamilelik 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

URODAY'in gebelik döneminde kullanımı, gereklilik durumunda düşünülebilir. 

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza 

danışınız. 

Emzirme 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

Ağız yoluyla alınan tek bir dozdan sonra fosfomisin emzirme döneminde kullanılabilir. 

Araç ve makine kullanımı 

Spesifik bir çalışma yapılmamıştır fakat hastalar baş dönmesi bildirimlerinin alındığıyla ilgili 

bilgilendirilmelidirler. Bu durum bazı hastaların araç ve makine kullanımı yeteneğini 

etkileyebilir. 

URODAY’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler 

URODAY’in içeriğinde yardımcı madde olarak şeker bulunmaktadır. Eğer daha önceden 

doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü 

almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. 

URODAY her tabletinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma 

bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir. 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı 

URODAY kullanırken aşağıdaki ilaçları kullanmayınız: 

 Serum ve idrar konsantrasyonlarını düşürebileceğinden bulantı önleyici bir ilaç olan 

metoklopramid 

 İshali arttırabileceği için mide-bağırsak hareketlerini arttıran ilaçlar 

 Antibiyotiklerle beraber kullanıldıklarında etkinlikleri arttığı için K vitamini antagonistleri 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda 

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 



3. URODAY nasrl kullanrlrr?

Uygun kullanrm ve doz/uygulama srkftfr igin talimatlar:
URODAY doktor tarafindan size <inerildifii zaman ve dnerdili gekilde kullamlmahd*.

URODAY idrar yolu enfeksiyonlannda tek doz olarak kullamlrr.

URoDAY'in yetigkin erkek ve kadrnlardaki alt iiriner sistem enfeksiyonlanm da igeren idrar
yolu enfeksiyonlanmn taru ve cerrahi girigimlerinin iincesinde dnerilen kullamm gekli; ilk doz
cenahi giriqimden 3 saat once, ikinci doz cerrahi girigimden 24 saat soffa alnrnahdlr.

Uygulama yolu ve metodu:

URODAY igerili oda rstsrndaki bir bardak suda kangtrnlarak giiziindiiriiltir, hazrrlandrktan
hemen sonra tamamr igilir.

URoDAY ag kamrna ahnmahdrr (yemeklerden 2-3 saat sonra). Gecereri yatmadan dnce ve
mesane boqaltrldrktan sonra a$rz yolu ile kullamlmasr dnerilir.

Deligik yag gruplan:

Qocuklarda kullantmr:

12 yag altrndaki gocuklarda ve bebeklerde kullammr ile ilgili deneyim srrurh oldupundan
kullamm_r dnerilmemektedir

Yagl arda kullanrmr:

Yaqhlarda kullammr ile ilgili dzel bir uyan bulunmamaktadrr.

6zel kullanrm durumlarr:

Biibrek yetmezlili:

Ciddi b6brek yetmezlilinde kullanrlmamahdrr.

Karacifer yetmezlili:

6zel kullammr yoktur.

E[er URoDAY'in etkisinin gok gilqtii veya zaytf oldu{una dair bir izleniminiz var ise
dolctorunuz veya eczactntz ile konuSunuz.

Kullanmanz gerekenden daha fazla URODAY kullandrysanz:
ilacr doktorunuzun size dnerdili miktarlarda kullanmamz iinemlidir.

URoDAY'den kullanmaruz gerekenden fazlasmt kullanmtssantz bir dohor veya eczact ile
konusunuz.



URODAY'i kullanmayl unutursanrz:

URODAY tek doz kullanrltr bu nedenle dozu almayr unutursamz, hatrrladrlrmz en ktsa siirede
bu dozu ahmz.

Unutulan dozlan dengelemek iqin EiJi doz almaymtz.

URODAY ile tedavi sonlandrrrldrprndaki oluqabilecek etkiler:
URODAY tedavisini brrakmayr di.iqi.iniiyorsamz, dnce doktorunuza damgrnrz.

Bu iiriiniin kullarumryla ilgili bagka sorulanmz varsa doktorunuza sorunuz.

4. Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglarda olduEu gibi, uRoDAy'in igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kiqilerde
yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin srkhk dereceleri aqagrdaki gibidir.

Qok yaygrn: 10 kigide l,den fazla

Yaygrn: 10 kigide l'den a2,100 kiqide l'den fazla

Yaygrn olmayan: 100 kigide lden az, 1,000 kigide 1'den fazla

Sel,rek: 1,000 kigide 1'den az, 10,000 kigide l'denfazla

Qok seyrek: 10,000 kiqide I'den az

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle srkhk derecesi tahmin edilemivor

Yaygrn:

r Vajina iltihabr (vajinit)

. Bag agnsl

r Ba$ ddnmesi

. ishal

r Bulantr

o Hazrmszlk

Yaygrn olmayan:

o Kanncalanma ve batma hissi

r Kusma

. Kann agflsr

r Deri ddktintiisi



r Deride kiigiik krrmrzr lekeler

. Deride ka$rntr

. Genel yorgunluk hali

Seyrek:

o Dakikadaki kalp atrm sayrstntn normalin iisttine grkmasr.

Bilinmiyor:

o $oka kadar gidebilen agrn duyarhhk yanrtlan (ditkiintii, kagrntr, terleme, bag dOnmesi, dil,

dudak ve soluk borusunda gigme, hava yolunun trkanmasr)

o Hrnltrh ya da krsa nefes alma, ya da gdpiiste srkrgma hissi (ashm)

o Antibiyotik-kaynakhishal

r Deri ve mukoza iizerindeki giqmeler (anjiyo6dem)

. Tansiyonun dii$mesi

E{er bu kullanma talimatmda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile karSila;rsaruz

dolctorunuzu,rteya eczactntzt bilgilendir iniz.

Yan etkilerin raporlanmasr

Kullanma Talimatrnda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi

durumunda hekiminiz, eczacrnrz veya hemgireniz ile konugunuz. Aynca kargtlaqtlgtnz yan

etkileri www.titck. gov.tr sitesinde yer alan "ilag Yan Etki Bildirimi" ikonuna trklayarak ya da

0 800 314 00 08 numarah yan etki bildirim hattrm arayarak Tiirkiye Farmakovijilans Merkezi

(TUFAM)ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldupunuz ilacrn

giivenlilipi haklanda daha fazla bilgi edinilmesine katkr sallamrg olacaksrmz.

5. URODAY'in saklanmasr

URODAY' i gocuklann gdremeyece {i, erisemeyece li yerlerde ve ambalajtnda saklaymtz.

25 oC'nin altmdaki oda srcakh[rnda saklayrmz.

Son kullanna tarihiyle uyumlu olarak kullanmz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra URODAY'| kullanmaymtz.

Eler iiriinde velveya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz, URODAY'i kullanmayruz.

6



Ruhsat Sahibi :

(Jretim Yeri:

Neutec ilag San. Tic. A.$.

Yrldz Teknik Universitesi DavutpaSa Kamptisii

Teknoloji Geliqtirme Btilgesi Dl Blok Kat:3

Esenler / iSTANBUL

Tel :O8502O1 23 23

Faks : 0212 482 24 78

e-mail :bil gi@neutec.com.tr

Neutec ilag San. Tic. A.$.

1. OSB. 1. Yol No: 3

Adapazar / SAKARYA

Tel :(0264)2957sOO

Faks :(0264)291 51 98

Bu kullanma talimatt 0 tarihinde onaylanmqttr.


