KULLANMA TALiMATI
CEFNET 600 mg efervesan tablet

Afzdan ahnrr.

. Etkin madde: Her bir efervesan tablet 600 mg sefdinir igerir.
c Yardtmct maddeler: Trometamol, sitrik asit anhidrus, sodyum hidrojen karbonat, povidon,
sodyum kloriir, polietilenglikol 6000, sukraloz (E 955), portakal aromasr

Bu ilacr kullanmaya baglamadan iince bu KULLANMA TALIMATINI dikkartice
okuyunuz, giinkii sizin igin iinemli bilgiler igermektedir.
. Bu kullanma talimatmt saklaymrz. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyag duyabilirsiniz.
. E{er ilave sorularmtz olursa, liitfen dolfiorunuza yeya eczactnza daruStruz.

. Bu ilaq kisisel olarak sizin igin regete edilmistir, baskalanna vermeyiniz.
. Bu ilaan kullantmt stasmda, doktora veya hastaneye gittifiinizde doktorunuza bu ilact
kull and fr mtn s dy I ey iniz.

. Bu talimatta yanlanlara aynen uyunuz. ilag hakhnda size dnerilen dozun drymda yiiksek
veya digiik doz kullanmaymtz.

Bu Kullanma Talimatrnda:
1. CEFNET neclir ve ne igin

kullan tr?

2. CEFNET'i kullanmadan 6nce dikkat edilmesi gerekenler
3. CEFNET nastl

kullanilr?

4, Olast yan etkiler nelerdir?
5. CEFNET' in saklanmast

Baghklarr yer almaktadlr.

f. CDFNET nedir

yc ne igin kullanrhr?

cEFNET'in etkin maddesi olan sefdinir oral geniE spektrumlu, yarr sentetik, bir 3. kugak
sefalosporin grubundan antibiyotiktir.

CEFNET, 10 ve 20 efervesan tablet igeren plastik tiip / silikajelli plastik kapak ambalajlarda
piyasaya sunulmaktadrr. Kremden sanya ddniik, yuvarlak, bir yi.izii qentikli efervesan tabletler

geklindedir.
CEFNET agalrda yer alan hastahklann tedavisinde kullanrlrr:

r
o
o
o
r

Toplum k6kenli akciler iltihabr

Kronik brongitin akut alevlenmesi
Siniis (yiiz kemiklerinin igindeki hava bogluklannrn) iltihabr
Bademcik iltihabr / Yutak iltihabr

Deri ve yumugak doku enfeksiyonlarr

2. CEFNET'i kullanmadan iince dikkat edilmesi gerekenler

CEFNET'i agalrdaki durumlarda KULLAI\IMAYINIZ.

r

Sefdinir, diler sefalosporinlere ya da ilacrn igerilindeki yardrmcr maddelerden
herhangi birine kargr alerjiniz varsa kullanmayrmz.

CEFIIET'i agalrdaki durumtarda DiKKATLi KULLANINIZ.
Eler;

.

Sefdinire, sefalosporin grubu antibiyotiklere, penisilinlere veya

di[er ilaglara

kargr

alerjikseniz,

r

ilacl kullandrlrmz

si.ire igerisinde direngli mikroorganizmalann neden oldufiu, tedavi

gerektirecek bir enfeksiyon geliqirse,

e
o
'

Daha dnce kolit (bagrrsak iltihabr) gegirdiyseniz,

Ciddi bdbrek hastahlrmz varsa doktorunuza damgrruz.

ilact kullandrlrmz siire igerisinde veya tedavi sonrasrnda ishaliniz varsa, doktorunuza
siiyleyiniz. Bu durum, antibiyotik tedavisini takiben ortaya grkabilen ve tedavinin
dwdurulup dzel

bir

tedaviye baqlanmasrm gerektirebilecek, ciddi

bir

balrrsak

iltihaplanmasrmn (psddomembrandz kolit) belirtisi olabilir.

Bu uyanlar gegmigteki
doktorunuza damgrmz.

herhangi

bir

ddnemde dahi olsa sizin

igin gegerliyse

li.itfen

CEFNET'in yiyecek ve igecek ile kullanrlmasr
CEFNET'i yiyeceklerden balrmsrz olarak kullanabilirsiniz.

Hamilelik

ilaa kullanmadan

tjnce doldorunuza veya eczacrntza dantsmtz.

Hamilelik d6neminde CEFNET kullammr hakkrnda yeterri gahqma
olmadrlrndan, ancak
doktorunuzun uygun gdrdiilii durumlarda kullammz.
Tedaviniz strasmda hamire ordu{unuzu

fark

ederseniz hemen dordorunuza veya eczactntza

daruSmtz.

Emzirme
ilact kullanmadan dnce doklorunuza veya eczactnza dan$tntz.
CEFNET, emzirme ddneminde kullanrlmamahdrr.

Araq ve makine kullanrmr

cEFNET'in

arag ve makine

ku

ammr iizerine dnemli bir etkisi bulunmamaktadrr.

GEFNET'in igerifinde burunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda
iinemli birgirer
CEFNET 219,5 mg sodyum igermektedir. Bu durum kontrollii
sodyum diyetinde olan hastalar
igin gdz dniinde bulundurulmahdrr.
Difier ilaglar ile birlikte kullanrmr:
CEFNET ile aynr zamanda herhangi bir ilag dzellikle
de agalrda belirtilenleri almadan dnce
doktor veya eczacrnrza dantgmahsrnrz.

o

Aliiminyum veya magnezyum igeren antasitreri (mide yanmasr
ve mide agrsr igin
kullamlan
CEFNET
aym anda almayrnrz. Bu ilagran kullanmamz

gerekiyorsa 'aglar)
CEFNET'i

r
'

bu

'e

aglan almadan en az 2 saat 6nc e veya2saat sonra
arrmz.

Probenesid (gut hastahlr tedavisinde kullamhr) bdbreklerinizin
ilacr atma yetenelini
azaltabilir.

Demir destekleri ve demirle giiglendir'mig besinleri CEFNET
almaynr' Bu ilagra' kullanmamz gerekiyorsa CEFNET'i bu ilaglan

e aym

anda

armadan en az Z

saat 6nce veya 2 saat sonra ahntz.

o

Bdbrekler iizerine zararh olma ihtimali oran ilaglar (aminoglikozit
antibiyotikler,
kolistin, polimiksin, viomisin gibi) ve etkisi giiglfl idrar sdktiiriiciiler
(etakrinik asit,
furosemid gibi)

CEF'NET kullanrmr bazr laboratuvar testlerinin (direkt Coombs testi; kansrzhltn olup

'

olmadr!rnr ara;trmak igin yaprlan test) sonuglannr etkileyebilir.
Efrer reqeteli ya da reqetesiz herhangi bir ilact su anda kullantyorsanu veya son zamanlarda
kullandmtz ise l.itfen dokrorunuza veya eczactn'a bunlar hakkmda bilgi veriniz.
3. CEFNET nasrl kullanrlrr?
Uygun kullanrm ve dozluygulama srk|rfr igin talimatlar:
Onerilen doz 13 yaq ve iizeri erigkinler igin giinde 2 defa 300 mg
giinde

I

(l/2

efervesan tablet) veya

defa 600 mg efervesan tablettir.

Uygularna yolu ve yiintemi:
CEFNET, alrz yoluyl4 bir bardak suda (150 mL) eritilerek ahmr. Ag veya tok Karnlna
ahnmasrnda herhangi bir sakrnca yoktur.

Deligik yaq gruplarr:
Qocuklarda kullanrmr:
6 ayrn altrndaki gocuklarda

etkililigi ve giivenlilili kamtlanmamrqhr.

6 ay-12 yag arastndaki gocuklarda uygun farmasotik dozaj gekillerinin kullamlmasr

dnerilir.

viicut alrrhlr 43 kg ve iizerindeki veya 12 yaqrndan biiyiik gocuklar, maksimum g0nliik
sefdinir dozu olan 600 mg'r alabilirler.

Yetigkin ve ergenlerde kullanrmr:
Yetigkinlerde ve 13 yaqrndan biiyiik gocuklarda tavsiye edilen doz ve tedavi siireleri tabloda
96sterilmigtir.

Tiirii
Toplum kdkenli
Enfeksiyon

Doz
akciger

12 saat ara

ile

12 saat ara

ile 1/2 efervesan tablet (300 mg)

1/2 efervesan tablet (300 mg)

Tedavi Siiresi
10

giin

iltihabr

Kronik bronq iltihabr akut
alevlenme

24 saatle

I

5-10 giin

veya
efervesan tablet (600 mg)
10giin

Akut maksiler sintis
iltihabr

12 saat ara

24

ile 1/2 efervesan tablet (300 mg)

sa.a,tte

I

10

giin

10

giin

veya
efervesan tablet (600 mg)

Bademcik iltihabr/Yutak

12 saat ara

iltihabr

ile

24 saalle

i

1/2 efervesan tablet (300 rng)

5-10 giin

veya
efervesan tablet (600 mg)
10giin

Komplike olmamrq deri

12 saat ara

ile l/2 efervesan tablet (300rg)

10

giin

enfeksiyonlan

Yaghlarda kullanlmr:
Bdbrek bozuklusu olmayan yaqrr hastararda doz ayarlamasr yaprlmasrna gerek yoktur.

6zel kullanrm durumlan;
Biibrek yetmczlili:

Biibrek yetmezlili veya hemodiyaliz uygulamasr varsa doktorunuz bdbrek fonksivon
delerlerine gdre doz ayarlamasrm yapacaktrr.

Karaci[er yetmezlifi:
Karaciler yetmezlilinde doktor kontroliinde dikkatli kullanrlmasr dnerilir.

E$er CEFNET'\n etkisinin gok gi)7lii veya zaytf oldu{una dair

bir

izleniminiz

var

ise

dohorunuz veya eczaantz ile konusunuz.

Kullanrnanz gerekenden fazla CEFNET kullandlysanrz:
CEFNET'den kullanmaruz gerekenden fazlasmt kullanmrysana

bir doktor veya eczact ile

konuSunuz.

Doktora ya da hastaneye giderken ilacrmzr yanrmzda gcitiirtiniiz.

Sefdinirin insanlarda fazla kullanrmr ile yeterli veri bulunmamaktadrr. Diler
B-laktam
antibiyotiklerinin fazla kullanmr ile kusma, mide bulantrsr, mide i.ist krsmrnda (epigastrik)
rahatsrzlik, ishal ve kafa kanqrkhpr gibi zehirlenme belirtileri gdriilmektedir.
Kan diyalizi
bdbrek rahatsrzhlr olan bireylerde sefdiniri vticuttan hemen attrlrndan ciddi zehirlenme
olaylanrun gdriilmemesinde yardrmcr olmaktadrr.
CEF

|IET'i kullanmayr unutursantz

Tabletinizi almayr unutursamz hatrrladr[ rnrz zama' alrruz. Birden fazla doz
armayr
unuttuysaruz doktorunuza bildiriniz.
Unutulan dozlart dengelemek iEin gift doz almaytntz.

CEFNET ile tedavi sonlandrrrldrfrnda oluqabilecek ctkiler:
Eger CEFNET kullammr konusunda herhangi bir sorun ile karqrlagrrsanrz doktorunuza veya
eczacrnrza damgrnrz.

Doktorunuza darugarak CEFNET kullammrru sonlandrrabilirsiniz.

4, Olasr yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaglar gibi CEFNET'in igerilinde bulunan maddelere duyarh olan kigilerde yan etkiler
olabilir.

Agafrdakilerden

biri

olursa, CEF'NDT'i kullanmayr durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakrn hastanenin acil biitiimiine bagvurunuz:

r

Ellerin, ayaklarrn, bileklerin, yiiziin, dudaklarrn qigmesi ya da alzrn veya bolazrn
)'utmayr veya nefes almayr zorlagttracak gekilde gigmesi (bu durumlar ilaca karEr ciddi

allerjiniz oldulunu gdsterebilir)

o

Kann afnsr ve ateqle beraber, ciddi, inatgr, kanh da olabilen ishal (bu durum, uzun
siireli antibiyotik kullammrna ba!h, nadiren meydana gelen ciddi bir barsak
iltihaplanmasr olan psddomembrandz koliti iqaret edebilir)

o

Barsak diiliimlenmesi (ileus),

tist sindirim kanah (iist

gastrointestinal sistem)

kanamast,

.
o
.
o
r
r
.

Kalp yetmezligi, kalp krizi (miyokarr infarkti.isii), gdliis alnsr
Astrm alevlenmesi, solunum yeftnezligi

Bir ge$it akciler iltihabr (idiyopatik interstisyel pn6moni)
KaraciEer iltihabr (hepatit), karaciler yetmezlili

Derinin ciddi hastahklan (toksik epidermal nekroz)

Akut bdbrek yetmezlili
Ateg, deride ilne bagr geklinde krrmrzrhk ve morarmalar, biling bulamkhgr, baq agnsr

ve trombositlerin (kan pulcuklan) sayrsrnda azalma ile gdriilen hastahk (idiyopatik
trombositopenik purpura)
Bunlarrn hepsi gok ciddi yan etkilerdir.
Eper bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CEFNET'e kargr ciddi alerjiniz var demektir.

trbbi miidahaleye veya hastaneye yatrnlmaruza gerek olabilir.
Bu gok ciddi yan etkilerin hepsi oldukga seyrek giiriili.ir.

Acil

A9alldakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veva size
en yakrn hastanenin acil biiliimiine bagvurunuz:

e

Derinin ddkiintii ve kagrntrlarla seyreden bazr hastahklan (eksfolyatif dermatit,
eritema multiform, eritema nodozum)

r
o
o
.
r
o
o
o
r
o
o

Bilinq kaybr
Tansiyonyiiksekligi (hipertansiyon)
Mide velveya oniki parmak barsalrnda yara (peptik iilser)
Kan akyuvar sayrlannda artma ya da azalma
Kan eozinofil sayrlannda artma (bir tiir alerji hiicresi)

Kan trombosit (prhtrlagmayr saglayan kan hiicresi, kan pulcufu) sayrlannda artma ya
da azalma (kendini aLqrlmadrk kanama elilimleri olarak g<isterebilir)

Bir tiir kansrzhk (hemolitik anemi)
Eritrositlerin (krrmrzr kan hiicreleri) igindeki dokulara oksijen taqryan renkli madde
(hemoglobin) d i.i9 i.iklii gii
Elektrolit ftalsiyum, fosfor, potasyum gibi) diizeylerinde deliqiklikler
Qizgili kas dokusu yrkrmr (rabdomiyoliz)
Bdbrek rahatsrzhlr (nefropati)

Bunlarrn hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil trbbi mtidahale gereklirir.

Ciddi yan etkiler gok seyrek gdriiliir.

Agafrdakilerden herhangi birini fark edersiniz, doktorunuza stiyleyiniz:

r
.
r
o
.
o
e
.
r
o

Vajina iltihabr (vajinit)
Vajinada pamukguk (vajinal moniliasis)
Dr$krlama deligiklikleri (ishal veya kabrzhk gibi)

Hazrmszlik(dispepsi)
Gaz

Bulantr

Kann aEnsr
AErz

kurululu

Dtiktintii
Kasmtl

'j

.
.
r
r
o
.
.
r

Bag

alnst

Sersemlik hissi

Kemik ve karacifer fonksiyonlannr gdsteren kan testlerinde gegici yiikselmeler
Bdbrek fonksiyonlanm giisteren kan testlerinde deligiklikler
Kan pthtrlagma bozukluklarr
istem dttr hareketler
idrarda akyuvar ve protein yiikselmesi
idrar yoEunlulunun artmasr ya da azalmasr

Bunlar CEFNET'in hafif yan etkileridir.

EPer bu kullanma talimatmda bahsi gegmeyen herhangi bir yan etki ile karStlasr.taruz
doU orunuzu veya eczaantzt

bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanmasr

Kullanma Talimatrnda yer alan veya almayan herhangi

bir yan etki

meydana gelmesi

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

etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "ilaq Yan Etki Bildirimi" ikonuna trklayarak ya da
0 800 314 00 08 numarah yan etki bildirim hattrru arayarak Tiirkiye Farmakovijilans Merkezi

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

giivenlilili hakknda

daha fazla

bilgi edinilmesine katkr sallamrg olacaksrmz.

5. CEFNET'in saklanmasr

CEFNET'i qocuklann giremeyece$i, erisemeyece{i yerlerde ve ambalajmda saHaytntz.
25 "C'nin altrndaki oda srcakhlrnda ve kuru yerde saklayimz.

Her kullanrmdan sonra tiipi.in kapalrm kapatmayr unutmayrmz.
Son kullanma

tarihi ile uyumlu olarak kullanrnz

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEFNET'| kullanmaymtz.

Eler iiriinde ve/veya ambalajrnda bozukluklar fark ederseniz CEFNET'i kullanmayrruz.

Ruhsat Sahibi:

Neutec Toplam Kalite Ydn. San. Tic. A.$.
1. Organize Sanayi Bdlgesi 2.

Yol No: 2

Arifiye/SAKARYA

Tel

:0850201 23 23

Faks :0264291

51 98

E-mail : info@neuteckalite.com
Oretici Firma:

Neutec ilag San. Tic. A.g.
1.OSB. 2.Yol No:2 Adapazan / SAKARYA

Bu kullanma talimafi

( ) tarihinde onaylanmryttr

