
KULLANMA TALIMATI

CEFNET 125 mg/5 rnl, oral siispansiyon hazrrlamak iqin kuru toz

Alz yolu ile kullan lr.

o Etkin madde:

Her 5 ml-'de | 25 mg seldinir

. Yardtmct maddeler Sakkaroz, sitrik asit, sodyum benzoat, trisodyum sifiat, ksantan

zamkr, aerosil 200, magnezyum stearat, gilek aromasl, krem karamel aromasr

Bu Kullanma Talimatrnda:

I. CEFNET nedir ve ne igin kullan r?
2. CEFNET'i kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

3. CEFNET nasrl kullan rr?

4. Olau yan etkiler nelerdir?

5. CEFNET' in saklanmast

Bashklarr ver almaktadrr,

Bu ilacr kullanmaya baElamadan iince bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice

okuyunuz, giinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.

. Bu kullanma talimatmt saHaytnrz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaq duyabilirsiniz.

. E$er ilave sorularmu olursa, hitfen doktorunuza veya eczaunrza dantstntz.

. Bu ilaE kisisel olarak sizin iqin regete edilmistir, haqkalanna vermeyiniz-

. Bu ilaan kullarumt srastnda, doktora veya hastaneye gilti[inizde doktorunuza bu ilact

kul I andt{t n rn s 6y I ey iniz.

. Bu talimatta yaz anlara synen uyunuz. Ilaq hakkmda size tinerilen dozun dtsmda yiiksek

veya diiqiik tloz kullanmaymtz.



1. CEFNET nedir ve ne igin kullanrhr?

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

olan sefdinir etkin maddesini iqermektedir.

CEFNET, siispansiyon oluqturmak iizere sanmtrrak renkli, gilek ve krem karamel aromaft, toz

qeklindedir. PP kapakh, iqaret gizgisi bulunan 100 ml'lik kahverengi 9i9e, 5 ml'lik 619[ kagrlr

ve kullanma talimatryla beraber karton kutuda ambalaj lanmtgttr.

CEFNET bakterilerin (mikroplann) neden oldulu aga[rdaki enfeksiyonlann (iltihap oluqturan

mikobik hastahk) tedavisinde kullanrlrr.

. Akut bakteriyel otitis media (orta kulak iltihabr)

. Akut maksiller siniizit (yiiz kemiklerinin igindeki hava bogluklannrn iltihabr)

. Akut bakteriyel rinosiniizit (burun ve siniislerin iltihabt)

. Tonsillit (bademcik iltihabr)

. Farenj it (1rtak/farinks iltihabr)

. Bazr deri enleksiyonlan (iltihaplan).

2, CEFNET'i kullanmadan tince dikkat edilmesi gerekenler

CEFNET'i aqafrdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

Eper;

.Sefdinire, diler sefalosporinlere ya da ilacrn igerilindeki yardrmct maddelerden herhangi

birine kargr ale{iniz var ise CEFNET'i kullanmayrnrz.

CEFNET'i a$aErdaki durumlarda DiKKATLi KULLANINIZ.

Eger;

. Sefdinir kullarumrna bafih olarak psddomembrandz kolit (kann agnsr ve ategle beraber,

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

sonrasrnda giddetli ishal meydana gelir ise ishal rinleyici ilaglar almaytntz ve durumu derhal

doktorunuza bildiriniz)

. Bdbrek yetmezliliniz var ise, (bkz bdltim 3'teki dzel kullamm durumlan)

. Penisilinlere kargr bildipiniz bir agrrr duyarhhk durumunuz var ise (sefalosporinlere de aqrn

duyarhhk durumunuz olabilecefinden durumu doktorunuza bildiriniz)

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir ddnemde dahi olsa sizin igin geqerliyse liitfen

doktorunuza danrsmz.



CEFNET'in yiyecek ve igecek ile kullan masr

CEFNET yemeklerden 6nce ya da sonra kullamlabilir.

Hamllelik

ilact kullanmadan dnce doktorunuza veya eczacmua dantstntz'

CEFNET gerekli olmadrkga gebelik d<ineminde kullantlmamahdrr'

Balka ilaglarda oldufiu gibi, ilacrn hamilelik srrasrndaki kullanrmr sadece beklenen yarann

cenin iizerindeki riskten yiiksek oldufiu durumlatda ve doktor tavsiyesi ile kullanrlmahdrr.

Tedaviniz svasrnda hamile oldu{unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza l)eya eczactnVa

dantstntz.

Emzirme

ilau kullanmadan Once doktorunuza reya eczauruza darusmtz

cEFNET'in anne sutiine gegtili saptanmamlqtlr. Ancak anne siitii alan gocuk aqtstndan bir

risk oldulu gdz ardr edilemez. Doktorunuz tarafindan yaral z at oranr de[erlendirilerek

uygulanmahdtr.

Araq ve makine kullanrmt

CEFNET'in arag ve makine kullammr iizerine etkisi olduflu bildirilmemiqtir'

GEFNET'in iqerifinde bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda 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 2000 mg sakaroz bulunmaktadrr. Bu nedenle eler daha

cinceden doktorunuz tarafindan bazr gekerlere kargr intoleranstnrz oldugu soylenmigse bu

trbbi iiriinii almadan cince doktorunuzla temasa geqiniz.

Difer ilaglar ile birlikte kullanrmr:

o CEFNET antiasitler (midenin aqrn asidini azaltan ilaElar) ile birlikte altmrsa antiasitler

sefdinirin emilimini azaltrr. Eler sefdinir tedavisi stresince antiasitler kullamlacak ise

CEFNET antiasitlerin kullamlmasmdan en az2 saat 6nce ya da sonra altnmahdtr.

e Gut hastahEr (damla hastah[r) tedavisinde de kullanrlan probenesid, CEFNET' in

b<ibreklerden atrlma slresini uzatarak kandaki yolunlugunun artl$lna neden olur' Bu ilacr

kullamyorsaruz doktorunuza bildiriniz.



. Demir igeren ilaglar ve yiyecekler cEFNET'in emilimini azaltlr. CEFNET tedavtsr

srasrnda demir iqeren ilaglar kullamlacak ise her iki uygulamamn arastnda en M 2 saat

olmaldrr. ozellikle demir iqeren ilaq veya yiyeceklerle beraber kullamldrflrnda drqkr rengi

krrmrzr olabilmektedir (Bu renk de[igikli!i normal olarak degerlendirilmektedir).

r CEFNET kullanrmr bazr laboratuvar testlerinin sonuqlannr etkileyebilir.

EEer feQeteli ya da reqetesiz herhangi bir ilact Su anda kullantyorsan7 veya son zamanlarda

kullandmrz ise liitfen doktorunuza veya eczaaruza bunlar hakhnda bilgi veriniz.

3. CEFNET nasrl kullanrhr?

Uygun kullanrm ve doz./uygulama srklrfr igin talimatlar:

CEFNET'i her zaman doktorunuzun talimatlarr do!rultusunda kullantntz.

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, farenj it ve tonsillit tedavisi igin gtinde 2 kere 7 mg,&g (12 saat

ara ile) 5-10 gii(r boyunca veya giinde tek doz 14 mg/kg l0 giin boyunca kullanrlmasr dnerilir.

. Akut siniizit tedavisinde giinde Zkerc7 mg/kg (12 saat ara ile) 10 giin boyunca veya giinde

tek doz 14 mg/kg 10 gi.in boyunca kullamlmasr iinerilir.

. Basit deri enfeksiyonlannrn tedavisi igin giinde 2kere7 mg/kg (12 saat ara ile) 10 giin

boyunca kullamlmasr <inerilir,

Uygulama yolu ve metodu:

CEFNET sadece afrzdan kullanrm igindir.

S iispansiyonun haztrlanmast :

$iqe iizerindeki iqaret qizgisinin yansrna kadar kaynatrlmrE, soputulmuq su koyarak iyice

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

iqlemin ardrndan qiEe tizerindeki igaret gizgisine kadar tekar su eklenir ve galkalanrr.

Sulandrnlmrq siispansiyon kontrollii oda rsrsrnda 10 giin saklanabilir. Her kullammdan 6nce

qiqe iyice qalkalanmaltdtr.

Dozun do!ru bir gekilde ahnabilmesi igin 9i9e ile birlikte verilen dlgii kaqr[r kullamlmahdtr.



Deligik yaE gruPlarrr

Qocuklarda Kullanrmr: 6 ayrn altrndaki gocuklarda etkililili ve giivenlili[i

kanltlanmamlFtlr.

6 ay-12 yaq arasrndaki gocuklarda "Uygun kullamm ve doluygulama slklflr iqin

talimatlar" bdltimiiLnde belirtilenlere uygun olarak aqalrdaki doz gemast kullamlabilir'

Viicut agrrhgr Onerilen doz qemasr ( 125 mg/Sml- igin)

9kg zs ttrr- tz-tz suat u* ile veya 5 mL giinde tek doz

18 kg 5 mL 12 t*t ." ile veya 10 mL gtinde tek doz

27 kg 1 .5 ^L 12 
"uat 

*u ile veya 15 mL giinde tek doz

36 kg tO t"t- tZ saat ara ile veya 20 mL giinde tek doz

>43kg n ^f n saat ara ile veya24 mL giinde tek doz

@iiLnliik dozolan 600 mg'r alabilirler.

Yaghlarda kullanrmr: Bu yaq grubuna 6zel bir kullammr uyansr yoktur'

Ozel kullanrm durumlan:

Bdbrek yetmezlili: Btibrek yetmezlili veya hemodiyaliz uygulamasr varsa

doktorunuzbdbrekl-onksiyondeflerlerinegciredozayarlamastntyapacaktlr'

Karaciger yetmezlifii: Karaciler yetmezlilinde doz ayarlamastna gerek duyulmaz'

Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadrkqa, bu talimatlan takip ediniz'

ilactntzt zamamnda almayt unutmaytruz'

Doktorunuz CEFNET ile tedavinizin ne kadar siirecefini size bildirecektir. iyi hissetmeye

baElasantz bile, doktorunuzun izni olmadan ilacr btrakmayrntz'

.EleTCEFNET'\netkisininqokguqlaveyazaytfoldulunadairbirizleniminizvarise
tlohorunuz veya eczacmtz ile konuSunuz'

Kullanmanz gerekenden fazla CEFNET kullandrysanz:

ozel bir tedavi sekli mevcut degildir. Doktorunuz tarafindan destekleyici ve belirtilere

yiinelik tedavi yapllmasr gerekebilir

cEFNET'ten kullanmanrz gerekenden fazlasmt kullanmrysantz bit doktor veya eczact ile

konusunuz.

CEFNET'i kullanrnaYl unutursanlz

IJnutulan dozlart dengelemek igin qift doz almaymtz



CEF'I\{ET ile tedavi sonlandrrrldrfrnda oluqabilecek etkiler:

Kendinizi iyi hissetseniz dahi ilacr kullanmayr doktorunuza damgmadan aniden kesmeyiniz.

Doktorunuzun <inerisi drgrnda tedaviyi sonlandtrnanlz, hastaltlmtzrn giddetlenmesine ve

tedavinin aksamastna neden olabilir.

4. Olasl yan etkiler nelerdir?

Ttim ilaglar gibi cEFNET',in igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler

olabilir.

AEafrdakilerden biri olursa, CEFNET'i kullanmayr durdurunuz ve DERIIAL

doktorunuza bi|diriniz veya size en yalcn hastanenin acil biiliimiine bagvurunuz:

. Ellerin, ayaklann, bileklerin, yiiziin, dudaklann qiqmesi ya da agzrn veya bofaztn yutmayt

veya nefes almayr zorlaqtrracak qekilde giqmesi (bu durumlar ilaca kargr ciddi allerjiniz

olduSunu gdsterebilir)

. Karrn aEnsr ve ategle beraber, ciddi, inatqr, kanh da olabilen ishal (bu durum, uzun siiLreli

antibiyotikkullantmtnabaflr,nadirenmeydanagelenciddibirbarsakiltihaplanmastolan

ps6domembrandz koliti igaret edebilir.)

. Barsak diiliimlenmesi (ileus), iist sindirim kanah (tist gastrointestinal sistem) kanamast,

. Kalp yetmezlili, kalp krizi (miyokart infarktiisii), gdEtis agnsl

. Astrm alevlenmesi, solunum yetmezli!i

. Bir qeqit akciler iltihabr (idiopatik intersitisyel pntimoni)

. Karaciger iltihabr (hepatit), karaciler yetmezligi

. Derinin ciddi hastahklarr (toksik epidermal nekroz)

. Akut bdbrek Yetmezlifli

. AteE, deride igne baqr geklinde krrmrzrhk ve mordmalar, bilinq bulamkhlr. ba$ alnst ve

trombositlerin (kan pulcuklan) saytstnda azalma ile goriilen hastahk (idiopatik

trombositopenik PurPura)

Bunlann hepsi gok ciddi yan etkiletdir'

E[er bunlardan biri sizde mevcut ise acil trbbi miidahaleye veya hastaneye yatlnlmanlza

gerek olabilir.

Bu qok ciddi yan etkilerin hepsi oldukqa seyrek gdrliltir'



Agafrdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

en yahn hastanenin acil biiliimiine baqvurunuz:

. Derinin ddkiintii ve kaqrntrlarla seyreden bazr hastahklan (eksfolyatif dermatit, eritema

multiform, eritema nodozum )

. Biling kaybt

. Tansiyon ytiksekli[i (hipertansiyon)

. Mide ve/veya oniki parmak barsaprnda yara (peptik tilser)

. Kan akyuvar sayrlarrnda artma y a da azalma

. Kan eozinofil saylannda artma (bir tiir alerji hicresi)

.Kan trombosit (prhtrlagmayr sallayan kan hiicresi, kan pulculu) sayrlarmda artma ya da

azalma (kendini ahqrlmar k kanama e[ilimleri olarak gdsterebilir)

. Bir tiir kansrzhk (hemolitik anemi)

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

(hemoglobin) dii$iikliigii

. Elektrolit (kalsiyum, fosfor, potasyum gibi) diizeylerinde de[igiklikler

. Qizgili kas dokusu yrkrmr (rabdomyoliz)

. Bdbrek rahatsrzhgr (nefropati)

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi miidahale gerekebilir'

Ciddi yan etkiler gok seyrek gdriiliir.

Agafrdakilerdenherhangibirinifarkederseniz,doktorunuzasiiyleyiniz:
. Vajina iltihabr (vajinit)

. Vajinada pamukEuk (vajinal moniliasis)

. Drqkrlama defiqiklikleri (ishal veya kabrzhk gibi)

. Hazrmsrzhk (dispepsi)

. Gaz

. Bulantr

. Kann agnsl

. A[rz kurulu[u

. Ddkiintii

. Kasrntr

. Baq alnst

. Sersemlik hissi

1



. Kemik ve karacifer fonksiyonlannt gdsteren kan testlerinde gegici yiikselmeler

. BObrek fonksiyonlarrnr gdsteren kan testlerinde deliqiklikler

. Kan prhtrla$ma bozukluklart

. istem dr$r hareketler

. Idrarda akyuvar ve protein ytikselmesi

. Idrar yofunlufunun artmasl ya da azalmasr

Bunlar CEFNET'in hafif yan etkileridir.

E[er bu kullanma talimatmda bahsi geEmeyen herhangi bir yan etki ile karSiagrrsantz

doktorunuzu reya eczdctnzt bilgilendiriniz.

5. CE FNET' in saklanmasr

CEFNET'i qocuklartn goremeyece{i, erisemeyecepi yerlerde ve amhalajmtla saklaytnu.

CEFNET'i 25 oC'nin altrndaki oda srcakhfirnda ve kutusunda saklayrntz.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanrnz

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEFNET'i kullanmaymrz.

Eler iiLriinde ve/veya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz CEFNET'r kullanmayrnrz.

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

Tozkoparan Mahallesi

Eski Qrrprcr Qrkmazr Sokak No: 1/405

Gtingitrer/iSTANBUL

U lkesi: Tilrkiye

Telefon: 0212481 67 38

Faks :0 212 481 67 38

e-mail: info@optoilac.com.tr

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

Bu kullanma taliman ( ) tarihinde onaylanmtstr.


