
KISA URIJN BiLGiSi

1 BE$ERi TrBBi 0RtjNijN ADr
CEFNET 600 mg efervesan tablet

2. KALITATiF vE KANTiTATiF BiLE$iM
Etkin madde:

Sefclinir 600,00 mg

Yardrmcr maddeler:

Sodyum Hidrojen Karbonat 744,30 mg

Sodyum Kloriir 40,00 mg

Yardrmcr maddeler igin 6.1 'e bakrnrz.

3. FARMAS6TiT ronu
Efervesan tablet

Kremden sarrya ddniik, yuvarlak, bir ytizii gentikli efervesan tabletler

4, KLiNiK ozELLiKLER
4.1. Terapiitik endikasyonlar

cEFNET efervesan tablet agalrda belirtilen enfeksiyonlann tedavisinde endikedir:

. Toplum kaynakh akut pndmoni

. Kronik brongitin akut alevlenmeleri

. Akut maksiler siniizit

. Faranjit / Tonsilit

. Komplikasyonsuzderi enfeksivonlan

4.2. Pozoloji ve uygulama Eekli

Pozoloji/uygulama srkhfr ve siiresi:

Yetigkinlerde ve 13 yag ve iistii gocuklarda tavsiye edilen doz ve tedavi siireleri agalrdaki
tabloda 96sterilmiqtir.

Tiim enfeksiyonlarda toplam giinliik sefdinir dozu 600 mg' drr.

Giinde tek doz l0 giin kullamm, BID kullamm kadar etkilidir.
Pndmoni veya deri enfeksiyonlarrnda giinde iki kez uygulanmahdr.



Enfeksiyon tiirti Sefclinir dozu CEFNET 600 mg EFERVESAN
TABLET dozu

Tedavi
siiresiToplum kdkenli

pniimoni
l2 saat ara ile 300 me 12 saat ara ile 1/2 efervesan tablet l0 gi.in

Kronik bronEitin
akut alevlenmeleri

12 saat ara ile 300 mg
veya

24 saatte 600mg

12 saat ara ile 1/2 efervesan tablet
veya

24 saatte 1 efervesan tablet

5-10 giin

10 eiin
maksillerAkut

sini.izit
12 saat ara ile 300 mg

veya
24 saatte 600 mg

12 saat ara ile l/2 efervesan tablet
veya

24 saatte 1 efervesan tablet

l0 giin

i0 giin
Farenjit/Tonsillit 12 saat ara ile 300 mg

veya
24 saatte 600 ms

i2 saat ara ile 1/2 efervesan tablet
veya

24 saatte I efervesan tablet

5-10 giln

10 eiin
Komplike olmamrg
deri enfeksiyonlan

72 saat ara ile 300 ms 12 saat ara ile 1/2 efervesan tablet 10 gtin

Uygulama qekli:

Oral yoldan, efervesan tablet bir bardak suda (150 ml) eritilerek igilir.

Ozel popiilasyonlara iligkin ek bilgiler:

Biibrek yetmezlifi:

Kreatin klerensi <30 mlldak olan yetigkin hastalara giinde bir defa 300 mg efervesan tablet
verilmelidir.

Ayaktan tedavi edilen hastalarda kreatin klerensini (KLr) dlgmek zordur. Agalrdaki formi.il
yetigkin hastalarda kreatin klerensini (KLx) dlgmek igin kullamlabilir. Hesaplamalann gegerli
olabilmesi igin serum kreatin seviyeleri bdbrek fonksiyonun kararh durumunu yansrtmaldrr.

Erkek hastalarda;

Kreatin Klerensi: viicut aErrhEr (ke) x (140-vas)

72 x serum kreatinin (mg/dl,)

Kadrn hastalarda yukarrdaki formiile g6re bulunan deler 0.g5 ile garprlmahdrr.

Kronik hemodiyaliz hastalanna tavsiyen edilen baqlangrg dozu birer giin ara ile 300 mg'drr.
Her hemodiyalizden sonra hastalara sefdinirin 300 mg'r verilmelidir. i2leyen dozlar birer gtin
ara ile 300 mg uygulanmaldrr.

Karaciper yetmezlifi:

Sefdinirin biiyi.ik bir bdliimii metabolize edilmeden bdbrekler yoluyla atrldrlrndan ve dnemli
sayrlacak derecede metabolize olmadrfrndan, karaciler yetmezlipi olan hastalarda gahgma

yiiriiti.ilmemigtir. Bu hasta popiilasyonunda doz ayarlamasrna gerek yoktur.



Pediyatrik popiilasyonr

6 ayrn altrndaki qocuklarda seftrinirin etkililigi ve giivenlilifii kanrtlanmamrgt r. 6 ay_r2 yag
arastndaki gocuklarda uygun olan doz ve farmasdtik dozaj gekillerinin kullamlmasr dnerilir.
Viicut alrrhlr 43 kg ve iizerindeki veya 12 yagrndan biiyiik gocuklar, maksimum etinliik
sefdinir dozu olan 600 mg'r alabilirler.

Geriyatrik popiilasyon:

Bdbrek bozuklulu olmayan yagh hastalarda doz ayarlamasr yaprlmasrna gerek yoktur.

4.3. Kontrendikasyonlar

CEFNET' sefdinir veya ilacrn iqerisinde yer alan maddererden herhangi birine kt*qr agrrr
duyarhhlr olan hastalarda kontrendikedir.

4,4. 6zel kullanrm uyarrlan ve tjnlemleri
Sefdinir tedavisine baglanmadan dnce hastanm sefdinir, diler sefalosporinler, penisilinler
veya diler ilaglara kargr aqrn hassasiyeti olup olmadrlr araghnlmahdrr. penisilin alerjisi olan
hastalarda sefdinir tedavisi baglanacaksa mutlaka dikkatli olunmahdrr. sefdinire kagr alerjik
reaksiyon olugtulunda ilag tedavisi kesilmelidir. ciddi akut agrrr duyarhlk reaksiyonu
epinefrin, intravendz srvr uygulamasr, intarvendz antihistaminikler, kortikosteroidler, presscir
aminler ile tedaviyi ve oksijen verilmesi ile hava yolu agrrmasr gerekebilir.
CEFNET gibi antibakterivel ajanlarrn hepsi ile Clostridium difficile ile iligkili diyare (CDID)
rapor edilmigtir ve ciddiyeti hafif diyareden dliimciil kolite kadar oiabilmektedir.
Antibakteriyel ajanlarla tedavi bafrrsalm normal florasrnr bozarak C.diflicile olugmasrna
neden olmaktadrr.

c.difficile cDiD olugumuna neden olan toksin A ve B iiretmektedir. c.difficile,nin
hipertoksin iireten suqlan morbidite ve mortalite artr$ma neden olmaktadlr. Bu enfeksiyonlar
antimikrobiyel tedaviye direngli olabilir ve korektomi gerekmektedir. Antibiyotik
kullammdan sonra diyare giiriilen hastalarda cDiD diigi.iniilmelidir. Antibakteriyel ajanlann
kullanrmrndan sonra iki haftadan daha fazra srirede cDiD orugtugu rapor edilen hastamn
medikal dykiisti gerekmektedir.

cDiD olu$tugu gtipheli veya kesinlegmigse devam edilen antibiyotik tedavisi c.difticile,e
kargr direkt olarak kullamlmaz ve tedaviye devam edilmeyebilir.



Di$er geniq spektrumlu antibiyotiklerde oldulu gibi uzamrg tedavi direngli organizmalarrn
geligmesine neden olabilir. Hastamn dikkatli bir bigimde izlenmesi gerekmektedir. EEer
tedavi siiresince siiperinfeksiyon geligirse, uygun altematif tedavi uygulanma'drr.
Diler genig spektrumlu antibiyotikler gibi sefrlinir de kolit 6yki.isu olan kiqilere verilirken
dikkatli olunmahdrr.

Gegici veya direngli btibrek bozuklulu hastalarda (kretain klerensi <30 ml/dak) sefdinirin
yiiksek ve uzattlmtg plazma konsantrasyonu dnerilen dozu takip edilebilecelinden sefdinirin
total giinli.ik dozu azaltrlmahdrr.

sefalosporinler ve aminoglikozit antibiyotikler, polimiksin B, koristin veya ytiksek doz krvnm
diiiretikleri (6r: furosemid) ile kombine tedavi bdbrek bozuklufuna sebep olabileceginden
dolayr, bu tip tedavilerde bdbrek fonksiyonlarr dikkatle takip edilmelidir. ozellikle biibrek
fonksiyonlarrnda bozukluk olan hastalar yakrndan izlenmelidir.

Sodyum uyansr

Bu trbbi iiriin her dozunda 219,5 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollti sodyum
diyetinde olan hastalar igin 96z 6ni.inde bulundurulmahdrr.

4.5. Difer trbbi iiriinler ile etkilcgimler ve diler etkilepim qekilleri
Birlikte kullamm:

Potansiyel nefrotoksik maddeler (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin B,
viomisin gibi) ve giiglii etkili diiiretikler (etakrinik asit, furosemid gibi) b6brek fonksiyon
bozukluklannda artrga yol agar.

Antasidler:

300 mg sefdinirin aliiminyum veya magne4 rm igeren antasidlerle birlikte kullammr ile
Cmaks ve absorpsiyon oram yaklagrk o/o40 oranrnda azalrr. Cmaks,rna ulagma siiresi i saattir.
Sefdinir a'mrndan 2 saat dncesinde veya sonrasmda antasid arrndrprnda sefcrinir
farmakokinetili iizerine belirgin etki giistermemektedir. E[er antasidlerin sefdinir kullammr
srrasrnda ahnmasl gerekiyorsa antasidlerin sefdinir almrnd arl en az 2 saat 6nce veya sonra
ahnmahdrr.

Probenesid:

Probenesid diler beta laktam antibiyotiklere etki ettigi gibi sefrlinirin de renal atrhmrnr inhibe
ederek EAA'srm iki katrna grkartrr, doruk plazrna sefdinir seviyelerini oz54 oramnda amrnr
ve gdrtinen eliminasyon yan 6mriinii o/o50 oranrnda uzatrr.



Demir igeren ilag veya demir igeren yiyecekler:

Sefdinirin 60 mg esansiyel demir igeren bir terapdtik demir takviyesi veya esansiyel 10 mg
demir igeren vitaminler ile birlikte ahndrlrnda sefdinirin absorpsiyonu srraslyla %og0 ve yo37

orantnda azalrr' Eler probenesidin sefdinir kullammr srrasrnda alnmasr gerekiyorsa
probenesidin sefdinir ahmrnd an en az 2 saat 6nce veya soffa arlnmahdr.
Temel demir igeren yiyeceklerin (kahvaltrda demir iqeren yaflann) sefdinirin iizerine etkisi
ara$tlnlmamtgtlr.

Sefdinir alan bireylerin fegesleri krrmrzlmsr renkte rapor edilmigtir. Vakalann golunda
hastalar demir igeren iiriinler almlgtrr. Krrmrzr renk, balrrsakta sefdinir ve sefdinirin
parqalanmrg iiriinlerinin kombinasyonun ve demirin absorbe olmayrgrndan kaynakh
olugmaktadtr.

Laboratuvar etkileqimleri :

Nitroprussid kullanrlarak idrarda keton arastlrmasr yaprlan testlerde yanhq pozitif sonuqlar
gtkabilirken, nitroferrisiyanid kullamlan testlerde yanhg pozitif sonuqlar grkmamaktadrr.

Sefdinir tedavisi, Benedict soliisyonu veya Fehling soli.isyonu kullamlarak yaprlan idrarda
glukoz 6lgiimii yanhg pozitif reaksiyonlara neden olabilir. Enzimatik glukoz oksidaz enzimine
dayah glukoz testlerin kullamlmasr <inerilir.

Sefalosporinler genellikle pozitif direkt Coombs testini indtikler.

4.6. Gebelik ve laktasvon

Genel tavsiye

, Gebelik kategorisi B'dir.

Qocuk dofurma potansiyeri burunan kadrnrar/Dolum kontrorii (Kontrasepsiyon)
Qocuk dolurma potansiyeli burunan kadrnrarda ve dolum kontrolii ftontrasepsiyon)
uygulayanlarda ilacln kullammrna ydnelik bir uyan bulunmamaktadrr.

Gebelik diinemi

Sefdinir i9in, gebelikie kullammrna iligkin yeterli klinik veri mevcut degildir.
Hayvanlar iizerinde yaprlan gahgmalar, gebelik / embriyonar/ fetal gerigim/ dolum ya da
dolum sonrast geligim ile ilgili olarak dolrudan ya da dolayh zararh etkiler oldupunu
do!rulamamaktadrr.

Gebe kadrnlara verilirken dikkatli olunmahdrr.



Hekim tarafindan regetelenmedikge gebelik ddneminde kulramlmamahdrr.

Laktasyon dtjnemi

sefdinirin tek doz 600 mg'rn uyguranmasrm takiben, insan s0tiinde burundufu tespit
edilmemigtir. Sefdinir anne siitii ile atrlmamaktadr.

i)reme yeteneIi /Fertilite

Klinik drgr gahgmalarda, sefdinir verildilinde iireme performansr, do[urganrrk ve spenn
delerlendirme parametreleri etkilenmemigtir. Ureme toksisitesi gahgmalanna dayah klinik
drqr veriler insanlara ydnelik potansiyeli bir risk ortaya koymamaktadrr.

4.7. Araqve makine kullanmaya etkisi

CEFNET'in arag ve makine kullanrmr tizerine herhangi bir etkisi yoktur.

4,8. istenmeyen etkiler

Sefdinirin (600 mg/giin) giivenlik profili 3841 yetiqkin ve adolesan hastalarla yaprlan klinik
gahgmalardan ahnan verilere dayanmaktadrr. Gdriilen yan etkilerin qolu hafif giddette ve
srnrhdrr. Higbir 6liim veya kahcr sakathk sefdinir ile igkilendirilmemigtir.
istenmeyen ilag reaksiyonlarr agalrda tammlanan srkhla g6re listelenmi$tir:

Qok yavgrn (>i/10); yaygrn (]l/100 ila <1/r0)' yavgrn olmayan (>1/r.000 ila <r/100). seyrek
e1/10.000 ila <1/1.000); gok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle
tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygrn olmayan: Moniliyaz

Sinir sistemi hastahklarr

Yaygrn: Baq apnsr

Yaygrn olmayan: Uykusuzluk, uyku hali, bag ddnmesi

Gastrointestinal hastahklar

Yaygrn: Karrn afinsr, mide bulantrsr, diyare

Yaygrn olmayan: Midede gaz, kusma, hazrmsrzhk, kabrzhk, anormal drskr

Deri ve deri altr doku hastahklan

Yaygrn olmayan: Cilt ddkiinti.is0, kagrntr



Gebelik, pueperiyum durumlarr ve perinatal hastahklan
Yaygrn: Vajinit (kadrnlarda), vajinal moniliyaz (kadrnlarda)

Yaygrn olmayan: L<ikore (kadrnlarda)

Genel bozukluklar ve uygulama biilgesine iligkin hastahklar
Yaygrn olmayan: Yorgunluk, alrz kurulu[u, iqtah azalmasr

Araqtrrmalar

Amerikada sefdinir ile yiiriitiilen gahqmalarda seftlinir ile iligkisine bakrlmaksrzrn laboratuar
testlerinin defigimi rapor edilmigtir;

Yaygrn: idrar proteininde artma, idrardaki l6kosit hiicrelerinde arfi$, gama-glutamil transferaz
(GGT) seviyesinde artrg, lenfosit sayrlarrnda artma ve azalma, mikrohematuri artr$r
Yaygrn olmayan: Glukoz seviyererinde artma ve azalma, idrarda glukoz seviyelerinde artma,
beyaz kan h'crelerinde artma ve azarma, beyaz kan hi.icrelerinde artma, karaciler
delerlerinde yiikselme (Asr, ALT, alkalin fosfataz), eozinofillerde artma, fosfor seviyesinde
artma ve azalma, bikarbonat seviyelerind e azarma,kan iire nitrojen (BUN) seviyesinde artma,
hemoglobin seviyesinde azarma, polimorfoniikleer ndtrofil (pMNs) seviyesinde artma ve
azalm4 bilirubin seviyererinde artma, laktat dehidrojenaz seviyesinde artma, plateletlerde
artm4 potasyum seviyesinde artma, idrar pH'slnm arftnast, iire yolunlufunun artmasr

Pazarlama sonrasr

Japonya da 1991 yrhnda sefdinirin pazarlama sonrasr sefdinir ile iligkisine bakrlmaksrzrn
istenmeyen olayla'n ve laboratuar testrerinin deligimi rapor ed miqtir; gok, anaflaksi ile
birlikte nadir tiliim, fasiyel ve raringeal 6dem, bo[ulma hissi (serum hastahlr reaksiyonlarr)
konjuktivit, stomatit, stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, eksfoliatif
dermatitit, eritema multiforme, eritema nodosum, akut hepatit, kolestaz, furminat hepatit,
hepatik yetmezlik, sanhk, amilaz artrgr, akut enterokolit, kanh ishar, hemorajik kolit, merena,
psiidomembrandz kolit, pansitdpeni, graniilosit6peni, rdkopeni, trombositiipeni, idiyopatik
trombositdpenik pu{pura' hemolitik anemi, akut solunum yetmezlili, astrm atagl, ilaca balh
pndmoni, eozinofilik pn6moni, idiyopatik interstiyel pn<imoni, ateg, akut renal yetmezlik,
nefropati, kanama epilimi, koagiilasyon bozuklulu, yaygln intravaskiirer koagiilasyon, iist GI
kanama, peptik iilser, ileus, biling kaybr, alerjik vaskiilit, olasr Sefdinir-diklofenak etkiregimi,
kalp yetmezlifii' gdliis alnsr, miyokardial enfarktiis, hipertansiyon, rabdomiyoliz ve istemsiz
hareketler.



$iipheli advers reaksiyonlann raporlanmasr:

Ruhsatlandrrma sonrasr giipheli ilag advers reaksiyonlannrn raporlanmasr biiyiik iinem
tagtmaktadrr' Raporlama yaprlmasr, ilacrn yararlrisk dengesinin siirekli olarak izlenmesine

olanak sallar. Salhk mesleli mensuplannm herhangi bir Eiipheli advers reaksiyonu Ti.irkiye
Farmakovijilans Merkezi (TUFAM),ne bildirmeleri gerekmektedir.

(www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; Tel: 0 900 314 00 0g; Faks: 0 312 21g 35 99)

4.9. Doz aErmr ve tedavisi

Sefdinirin insanlarda fazla kullammr ve tedavisi ile ilgili veriler mevcut defildir. Akut rodent
toksisite gahgmalannda tek doz 5600 mg/kg yan etki olugturmamrgtrr. Diler BJaktam
antibiyotiklerinin fazla kullammr ile kusma, mide bulantrsr, epigastrik rahatsrzlk, ishal ve

zihin karrgrkhlr gibi toksik belirtiler ve semptomlar gdriilmektedir. Hemodiyaliz, b6brek
rahatsrzhpr olan bireylerde sefdiniri viicuttan hemen attrlrndan ciddi zehirlenme olaylannm
gdriilmemesinde yardrmcr olmaktadrr.

5. X'ARMAKOLOJiK OZELLiXT-NN

5,1, Farmakodinamik iizellikler

Farmakoterapdtik grubu: 3. kugak sefalosporinler

ATC Kodu: J0lDDl5

Sefclinir oral genig spektrumlu, yarr sentetik, iigiincii kugak bir sefalosporindir. Sefclinir
penisilinler gibi bir betalaktam antibiyotiktir ve asrl etkinligi bakterisit etki giistermesidir.

Penisilinler ve bazr sefalosporinlere direngli mikroorganizmalar sefdinire duyarldrr.
sefclinir'in s. aureus'a ait penisilin ballayan protein (pBp) 3,2,1 ve E. faecalrs'a ait penisilin
ballayan protein (PBP) 2 ve 3 iizerine diler sefalosporinlerden daha fazla etkinlili
bulunmaktadrr. Sefdinir gdziiniilebilir mediyatcirlerle ndtrofil stimiilasyonu srrasrnda,

ndtrofillerden ekstraselliiler ortama miyeloperoksidaz sahmmrnl inhibe etmektedir.

sefdinir aerobik gram pozitif mikroorganizmalara etkindir: stapphylococcus aureus (beta

laktamaz tireten suglar dahil, metisiline direngli suglar harig), streptococcus pneumoniae

(penisiline duyarh suglar) Streptococcus pyogenes, stapphylococcus epidermidis (yalntzca
metisline duyarlr suglar), strept ococ cus agal actiae, streptokoklann viridans grubu
sefdinir aerobik gram negatif mikroorganizmalara etkindir: Haemophilus influenzaa (beta
laktamaz iireten suglar dahil), Haemophilus parainfluenzae (beta laktamaz iireten suglar



dahil), Moraxella Catarrhalis (beta laktamaz ilreten suglar dahil), Citrobacter Diversus,

Escherichia Coli, Klebsiella Pneumoniae, Proteus mirabilis.

5.2. Farmakokinetik iizellikler

Genel iizellikler

Emilim:

Maksimum plazma sefdinir konsantrasyonlan, almrnasrnl takiben 2 ila 4 saatte meydana

gelmektedir. Plazma sefdinir konsantrasyonlan dozla beraber artar. Sefdinirin tahrnini

biyoyararlammr, 300 mg ahmrndan sonra %o21,600 mg ahmrndan sonra %o16'd:n.300 mg ve

600 mg sefdinir oral verilmesini takiben sefdinir plazma konsantrasyonlarr ve farmakokinetik

parametre delerleri aqalrdaki tabloda gdsterilmiEtir.

Erigkinlerde yaprlan gahqmalara gdre, <30 ml/dk'ya kadar kreatinin klerensi olan kigilerde

doz deliqimi gerekmemektedir. Sef<linir, gocuklarda oral yolla ahmr takiben yaklaqrk 2 saat

gibi htzh bir gekilde doruk plazma konsatrasyonlanna ulagrr. Hafif yafih yemeklerle birlikte
alrndrlrnda sefdinirin Cmaks'r ve EAA'sr srrasryla 0/o16 ve o%10 oramnda azalmaktadrr. Bu
diigtigler, klinik olarak anlamlt degildir; dolayrsryla sefdinir yemeklerle birlikte ahnabilir.

DaErhm:

Sefdinirin erigkinlerdeki ortalama dalrhm hacmi (Vd) 0.35llkg (+0.29)'drr. Pediyatrik

popiilasyonda (6 ay-12 yag) sefdinirin dalrhm hacmi 0.67Llkg (+0.38)'dir. Sefdinir,

eriqkinlerde ve gocuklarda %o60 ila Vo70 orannda plazma proteinlerine baflanmakladrr.

Bafl anma, konsantrasyondan balrmsrzdrr.

Tablo: Sefdinirin yetigkinlere verilmesini takiben sefdinir plazma konsantrasyonlarr ve

farmakokinetik parametre deperleri (4)

Doz Cm"r,. (pglm[-) t'"rc (sa) EAA (pg-sa/ml)

30Omg 1.60 (0.s5) 2.e (0.8e) 7.0s (2.r7)

60Omg 2.87 (1.01) 3.0 (0.66) l1.i (3.87)



Deri vezikiilii:

Yetigkin bireylerde

maksimal vezikiil

(0.49 ile 1.9)'dir.

saatlerde medyan

ve 1.1 mcg/ml

Bademcik dokusu:

Elektif tonsilektomiye giren yetigkin hastalarda 300 mg ve 600 mg sefdinir ahmmr takiben 4.
saatinde medyan bademcik doku sefdinir konsantrasyonu srasryla 0.25 (0.22 ile 0.46) ve
0'36 mcg/ml (0-22 ile 0.80) ve ortalama siniis doku konsantrasyonu, prazma

konsantrasyonunln Vo24' ne (+8) eg deferdi.

Siniis doku:

Elektif maksiler ve etmoid sinus cenahisi olan yetiqkin hastalarda 300 ve 600 mg sefdinir
ahmmrm takiben 4.saatinde medyan siniis doku sefdinir konsantrasyonu srrasryla
<0'12 (<0.12 ile 0.46) ve <0.21 (0.12 ila 2.0) mcg/ml'drr. orralama bademcik doku

konsantrasyonu, plazma konsantrasyonunun o% 
1 6,srna (+20) eg deferdi.

Akciler dokusu:

Tam bronskopiye giren yetiqkin hastalarda 300 mg ve 600 mg sefdinir ahmmrndan 4. saat
sonra medyan brongiyal mukoza sefdinir konsantrasyonu srrasryla 0.7g (<0.06 ile r.33) ve
1.14 (<0.06 ile 1.92) mcg/ml ve plazma konsantrasyonlarr %31(+lg),dir Respektif medyan
epitelyum katrnan srvr konsantrasyonlan ise srrasryla 0,29 (<0.3 ila 4.73) ve 0.49 (<0.3 ila
0.59) ve plazma konsantrasyonunu %35 (+83),dir.

Serebrospinal Stvr:

sefdinirin serebrospinal srvrya niifuz etti[ine dair veri bulunmamaktadrr.

Bivotransformasvon ve Eliminasyon:

Sefdinir, etkin bir gekilde metabol ize edilmez. Aktivite primer olarak ana ilaqtan kaynaklanrr.
Sefclinir, ortalama 1.7 (+0.6 sa)'lik tra ile primer olarak renal yolla degigmeden atrlrr. Normal
renal fonksiyonlu salhkh kigilerde, renal klerens 2.0 (+1.0) ml/dak/ kg,drr. 300 ve 600mg'hk
dozlann aLmrm takiben belirgin oral klerens I 1.6 (+6.0) ve 15.5 (+5.4) mL/ dak / kg'drr.

DoErusalhk/doFrusal olmayan durum :

Sefdinir'in farmakokinetikleri, insanlarda 200-400 mg arasr oml dozlarda dolrusal ve dozdan
balrmsrz olarak karakterizedir.

300

slvl

mg ve 600 mg sefdinir alrrumr takiben 4 ila 5.

konsantrasyonu srrasryla 0.65 (0.33 ile 1.1)
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Hastalardaki karakteristik iizellikler

Bdbrek vetmezliEi:

Qegitli seviyelerde bdbrek fonksiyonu olan 21 kigiyle yaprlan bir gahgmada, sefrlinirin oral ve
renal klerensindeki belirgin diigiigler yaklagrk olarak kreatinin klerensindeki (KLrn)
diigiiglere orantrltdrr. Normal B6brek fonksiyonu olan hastalarla kargrlagtrnldr[rnda, b6brek
yetmezlili olan hastalarda plazma sefdinir konsantrasyonu yiiksek ve uzun siire kalmaktadrr.
KLrn 30 ve 60 ml/dak olan kigilerin cmaks ve t12'si yaklagrk 2 kat, EAA ise 3 kar anar.
KLxn < 30 ml/dak olan kigilerin Crnars,r - 2 kat, in'si - 5 kat ve EAA ise 6 kat artar. Belirgin
ciddi renal bozuklulu olan (kreatin klerensi < 30 mlldak ) hastalarda doz avarlamasr
6nerilmektedir.

Hemodiyaliz:

Hemodiyalize giren 8 yetiqkin hastanrn sefdinir farmakokinetik verilerine g6re diyalizin
sefclinirin vticuttan 0/o63 oranrnda attlgl ve gdriinen eliminasyonun tyz'si 16 saatten 3.2 saat,e
ezaltttEr bildirilmigtir. Bu hasta popiilasyonunda doz ayarlamasr yaptlmahdrr.

KaraciEer yetmezliEi:

Sefdinir golunlukla bdbreklerden elimine edildilinden ve etkin bir gekilde metabolize
olmadrlrndan sefdinirin farmakokinetik gahgmalan karaciler yetmezlili olan hastalarda
yiiriittilmemigtir. Bu hasta poptilasyonunda doz ayarlamasr gerekmemektedir.

Gerivatrik hastalarda:

Yaqrn, sefdinirin farmakokinetili iizerine etkisi 19- 91 yaq arahlmda olan 32 kigide tek doz
300 mg sefdinir ahmrndan sonra incelenmigtir. Sefclinire sistematik maruz kalan yagh
bireylerde (l'{=16) Cmau %o44 ve EAA 0%86 oranrnda artmr$tr. Bu artrg sefdinirin klerensinin
azalmasmdan kaynaklanmaktadrr. Gdri.inen dalrhm hacmindeki azalmadan dolayr goriinen
eliminasyon trn'de fark edilebilir defi$im gdzlenmemigtir (yaghlarda 2.2 + 0.6 saat,e karqrn
genglerde 1.8 + 0.4 saat). sefdinir klerensinin yaqtan daha ziyade bdbrek fonksiyonlardaki
deligimle dncelikli olarak iliqkili oldulu gdriildiiliinden, qiddetli renal bozuklulu olmayan
yagh hastalarda doz ayarlamasr gerekmemektedir.

Cinsivet ve rrk:

Klinik farmakokinetik meta analizinin sonuglan (NI=217), cinsiyetin ve rrkrn sefdinirin
farmakokinetili iizerine belirgin bir etkisinin olmadr[rnr gdstermigtir.
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5.3. Klinik iincesi giivenlilik verileri
Sefdinirin karsinojenik potansiyeli delerlendirilmemigtir. v79 ein hamsten akciler
hiicrelerinde bakteriyel ters mutasyon analizinde (Ames) veya hipoksantin-guanin
fosforibosiltransferaz (HGPRT) yerinde nokta mutasyon analizinde mutajenik etkiler
gdriilmemigtir. V79 Qin hamsten akciler hiicrelerinde in vitro yaprsal kromozom aberasyon

analizinde veya in vivo fare kemik ilili mikronukleus analizinde klastojenik etkiler
gdzlenmemigtir. Srganlarda 1000 mg/kg/giin (insan dozunun mg/kg/gtin bazrnda 70 katr,
mg/m2lgin baznda 11 kan)'e kadar oral dozlarda fertilite ve iireme Derformansr
etkilenmemigtir.

srganlarda 1000 mglkg/gi.in (insan dozunun mg/kg/giin bazrnda 70 kat, mg/r?/giin bazrnda
11 katr)'e kadar oral dozlarda veya tavganlarda l0 mg/kg/giin (insan dozunun mglkg/g0n
bazrnda 0.7 katr, mglm2lgiin bazrnda 0.23 katr)'e kadar oral dozlarda sefdinir teratojenik etki
giistermemigtir. Tavganlarda 10 mg/kg/gun maksimum tolere edilebilen dozda d6lde yan etki
olmakstzln maternal toksisite (kilo ahmrnrn azalmasr) g6zlenmiqtir. Azalmrg vticut alrrh$r
srqan feti.islerinde >/: 100 mg/kg/giin, srgan ddliinde > 32 mylkg/giin dozunda gdd.ilmu$ttir.
Matemal i.ireme parametreleri, ddl sa! kahmr, geligim, dawamq veya i.ireme fonksiyonu
iizerinde etki gdzlenmemiqtir.

6. FARMASOTiT oznr,lixr,nn
6.1. Yardrmcr maddelerin listesi

Trometamol

Sitrik Asit Anhidrus

Sodyum Hidrojen Karbonat

Povidon

Sodyum Klori.ir

Polietilen glikol 6000

Sukraloz (E 955)

Portakal Aromasr

6.2. Gegimsizlikler

Gegerli delil.

6.3, Raf iimrii

24 ay

t2



6.4. Saklamaya yiinelik iizel tedbirler

25 oC'nin altrndaki oda srcakhlrnda ve kuru yerde saklayrnrz.

Her kullammdan sonra tiipi.in kapalrnr kapatmayr unutmaylntz.

6.5. Ambalaj nitelifi ve igeri[i

l0 ve 20 efervesan tablet plastik tiip / silikajelli plastik kapak ve karton kutuda kullanma
talimah ile beraber ambalajlamr.

6.6, BeEeri hbbi iiriinden arta kalan maddelerin imhasr ve diler iizel iinlemler
Kullanrlmamrg olan iirilnler ya da materyaller "Trbbi Atrklann Kontrolti Ydnetmelifi" ve
*Ambalaj ve Ambalaj Atrklarrmn Kontrolii Ydnetmelifii'he uygun olarak imha edilmelidir.

7. RUHSAT SAHiBi

Neutec Toplam Kalite Y6n. San. Tic. A.$.

l. Organize Sanayi Biilgesi 2. Yol No: 2

Arifiye/SAKARYA

Tel :0850201 2323

Faks :0264291 51 98

E-mail : info@neuteckalite.com

8. RUHSAT NTJMARAST (LARr)

20rs/44

9. iLK RUHSAT TARiHi /RUHsAT yENiLEME TARtHi
ilk ruhsat tarihi : 29 .01 .201 5

Ruhsat yenileme tarihi:

IO.KiJB'UN YENiLBNME TARiHi

l-)


