
KULLANMA TALİMATI 

KEFSİD 500 mg Kapsül 
Ağı zdan ahn ı r. 

• Etkin madde: Her kapsül, 500 mg sefaklora e ş değ er 524.66 mg sefaklor monohidrat 
içerir. 

• Yard ımc ı  maddeler: Mıs ır nişastas ı , magnezyum stearat, sodyum ni şasta glikolat, 
titanyum dioksit, siyah demir oksit, kırmızı  demir oksit ve eritrosin 

Bu ilacı  kullanmaya baş lamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice 
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. 

• Bu kullanma talimat ı n ı  saklay ın ız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. 
• Eğer ilave soruları n ız olursa, lütfen doktorunuza veya eczac ı n ıza danışı n ız. 
• Bu ilaç kiş isel olarak sizin için reçete edilmiş tir,  başkaları na vermeyiniz. 
• Bu ilac ı n kullan ı m ı  sırası nda, doktora veya hastaneye gittiğ inizde bu ilacı  

kullandığı n ız ı  söyleyiniz. 
• Bu talimatta yaz ı lanlara aynen uyunuz. İlaç  hakk ı nda size önerilen dozun dışı nda 

yüksek veya dü ş ük doz kullanmay ı n ız. 

Bu Kullanma Talimatında: 
1. KEFSİD nedir ve ne için kullan ı lır? 
2. KEFSİD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 
3. KEFSİD nası l kullan ı lı r? 

4. Olası  yan etkiler nelerdir? 
5. KEFSİD'in saklanmas ı  

Baş lıklar ı  yer almaktad ır. 

1. KEFSİD nedir ve ne için kullanilir? 

KEFS İ D kapsülün opak kırmı zı  renkli gövdesi, opak siyah renkli ba ş lığı  vardı r. Her kutuda 

12 kapsül vard ır. 

KEFS İD, beta laktam antibakteriyellerden ikinci ku şak sefalosporinler olarak adland ırılan bir 
gruba aittir. 

KEFS İD sefaklora duyarl ı  mikroorganizmalar ın neden olduğu akut bronş it, kronik bronş itin 
akut alevlenmeleri, farenjit, tonsilit (bademcik iltihab ı), pnömoni (zatüree), komplikasyonsuz 
alt idrar yolu enfeksiyonlan, deri ve yumu şak doku enfeksiyonlarin ın tedavisinde kullan ı lır. 

1 



2. KEFSİD'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 

KEFSİD'i aş ağı daki durumlarda KULLANMAYINIZ 
Eğ er: 
• Sefalosporin grubu antibiyotiklere veya KEFS İD içindeki etkin veya yardımc ı  

maddelerden birine kar şı  duyarl ı lığı nı z varsa bu ilac ı  kullanmay ını z. 

KEFSİD'i aşağı daki durumlarda D İKKATLİ  KULLANINIZ 
Eğer 
• Böbrek yetmezliğ iniz varsa. 
• Penisilinlere veya ba şka ilaçlara kar şı  alerjiniz varsa 

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen 
doktorunuza danışı nı z. 

KEFSİD'in yiyecek ve içecek ile kullan ılmas ı  
Kapsül, kır ı lmadan, ezilmeden ve çi ğnenmeden yutulrnal ı dır. Ağı z yolundan aç ya da tok 
karn ına alınabilir. 

Hamilelik 
İlacı  kullanmadan önce doktorunuza veya eczac ı n ıza dan ı p ı n ız. 
Ürünün gebelik dönemindeki güvenilirli ğ i henüz tam olarak belirlenmi ş  değ ildir. Hamilelik 
s ı ras ında doktorunuz bu ilac ı  kullan ıp kullanmaman ıza karar verecektir. 

Tedaviniz s ı rasında hamile olduğ unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczac ı n ıza 
danışı n ız. 

Emzirme 
İlacı  kullanmadan önce doktorunuza veya eczac ı n ıza danişı n ız. 
Annelere 500 mg dozlarda uygulanan sefaklor, sütte az miktarda tespit edilmi ştir. 
Emzirmenin durdurup durdurulmayaca ğı na veya ilac ın kullanı l ıp kullanı lmayacağı na 
doktorunuz karar verecektir. 

Araç ve makine kullan ım ı  
KEFS İD' ın araç ve makine kullanma becerisini etkiledi ğ ine yönelik bilgi bulunmamaktad ır. 

KEFSİD'in içeriğ inde bulunan baz ı  yard ımc ı  maddeler hakkmda önemli bilgiler 
Bu tıbbi ürün her dozunda 6 mg sodyum ni ş asta glikolat ihtiva eder. Bu durum kontrollü 
sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmal ı dı r. 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullan ım ı  
• Bir saat içinde al ınan magnezyum ya da alüminyum hidroksit içeren antiasid ilaçlar 

KEFSİD'in emilim süresini azaltırlar. H2 blokörleri KEFS İ D emilim hız ı  ve oran ı  
üzerinde etkili de ğ ildir. 

• Bütün diğ er beta-laktam antibiyotikleri gibi KEFS İD'in böbreklerden at ı l ımı  probenesid 
(gut hastal ığı nda kullan ı lan bir ilaç) ile azalı r. Varfarin (kan pıhtı laşmasının tedavisi ve 
korunmas ında kullanılan bir ilaç) ve KEFS İD'i birlikte kullan an  hastalarda protrombin 
zamanı  (p ıhtı laşma fonksiyonlar ının azaldığı nı  gösteren bir test) uzamas ı  görülebilir. 
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• Sefaklor uygulamas ı  idrarda hatal ı-pozitif glikoz reaksiyonu verdirebilir. Sefalosporinlerle 
yap ı lan tedavilerde direkt Coombs testi pozitif olabilir. 

Bu ifadelerin, belirli bir süre önce kullamlm ış  veya gelecekte bir zaman kullan ı lacak ürünlere 
de uygulanabilece ğ ini lütfen not ediniz. 
Doktorunuz önermedikçe kesinlikle ba şka ilaçlar ı  kullanmayı nı z. 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı  ş u anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda 
kullandı n ız ise lütfen doktorunuza veya eczac ı n ıza bunlar hakkinda bilgi veriniz. 

3. KEFS İ D nas ı l kullanılır? 

Uygun kullan ım ve doz/uygulama s ıklığı  için talimatlar: 
Önerilen doz ol an  günde 3 kapsülü, açmadan, ezmeden ve çi ğnemeden al ını z. İ lac ınızı  8 saat 
ara ile her gün aynı  vakitte almaya çal ışı n ız. 

Uygulama yolu ve metodu: 
KEFS İ D ağı zdan al ınır. 

Değ iş ik yaş  grupları : 
Yaş lılarda kullanimi: 
KEFS İD'in eri şkinlerdeki kullanımı  ile yaş l ılardaki kullan ımı  aras ında kullanım dozu ve 
s ıklığı  aç ı s ından herhangi bir de ğ iş iklik yoktur. 

Çocuklarda kullanimi: 
KEFS İD 16 yaşı ndan küçük olanlarda kullan ı lmamal ı dır. Çocuklarda kullanım için uygun 
farkl ı  doz ş ekilleri mevcuttur. 

Özel kullan ım durumları : 
Böbrek yetmezli ğ i: 
Böbrek yetmezli ğ inde doktorunuzun doz ayarlamas ı  yapması  gerekebilir. (Durumunuza göre 
doz yan yar ıya azaltı labilir) 

Karaciğer yetmezliğ i: 
Karaciğ er yetmezli ğ iniz varsa doktorunuzun herh angi bir doz ayarlamas ı  yapmas ına gerek 
yoktur. 

Eğer KEFS İD'in etkisinin çok güçlü veya zay ıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, 
doktorunuz veya eczac ımz ile konuşunuz. 

Kullanmanız gerekenden daha fazla KEFS İ D kulland ıysan ız: 
KEFSİD 'den kullanman ız gerekenden fazlas ı n ı  kullanm ış sanız, bir doktor veya eczac ı  ile 
konuş unuz. 
Aşı rı  doz durumunda derhal doktorunuza veya bir eczaneye ba şvurunuz. 
Aşı r ı  doz belirtileri bulant ı , kusma, karın üst bölgesinde ağrı  ve ishaldir. Bu gruptaki ilaçlar 
aşı rı  dozlarda nöbet geçirme olasili ğ in art ırabilirler. Bu gibi durumlarda derhal doktorunuza 
başvurman ı z gereklidir. 
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KEFSİD'i kullanmayı  unutursanız: 	. 
Unuttuğunuz dozu mümkün olduğu kadar çabuk almaya çal ışı nız ve sonra doktorunuzun 
tavsiye ettiğ i aral ıklar ı  uygulamaya devam ediniz. 

Unutulan dozları  dengelemek için çift doz almay ın ız. 

KEFSİD ile tedavi sonland ırıldığı ndaki oluş abilecek etkiler 
Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmay ımz. 
Eğer bu ürünün kullan ım ına ili ş kin başka sorunuz varsa doktorunuza veya eczacm ı za sorunuz. 

4. Olası  yan etkiler nelerdir? 

Tüm diğer ilaçlar gibi, KEFS İD'in içeri ğ inde bulunan maddelere duyarl ı  olan ki ş ilerde yan 
etkiler olabilir. 

Aş ağı dakilerden biri olursa, KEFS İD'i kullanmay ı  durdurunuz ve DERHAL 
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne ba şvurunuz: 
• Nefes almada zorluk 
• Deride ka şı ntı , ş iş lik, döküntü, kı zar ıklık 
• Deride ve mukoza mebranlar ında (ağı z, boğ az ve baz ı  iç organlar ın yiizeyini kaplayan ve 

salg ı  üreten doku) ş işme ve kabarc ık oluşumu 
• Kuvvetsizlik, yorgun dü şme 
• Yüz ve dudaklar ı  da kapsayan  ödem (su birikmesinden kaynaklanan ş işme) 
• Vücutta kar ıncalanma 
• Bay ılma 

Bunlar ın hepsi çok ciddi yan etkilerdir. 
Eğer bunlardan  biri sizde mevcut ise, sizin KEFS İD'e karşı  ciddi alerjiniz var demektir. Acil 
tıbbi müdahaleye veya hastaneye yat ırı lmanıza gerek olabilir. 
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. 

Aş ağı dakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size 
en yakın hastanenin acil bölümüne ba şvurunuz: 
• Ateş , inatçı  boğ az ağ rı s ı  gibi inatçı  yeni enfeksiyonlar 
• Eklemlerde ağ rı , kas güçsüzlüğü ile seyreden deri döküntüleri, ka şı ntı  (serum hastal ığı ) 
• Ş iddetli, kanl ı  veya sümüklü olabilen inatç ı  ishal 
• İdrar renginin koyu ç ı kmas ı , deride morluklar veya kanama geli şmesi gibi kan 

hücrelerinin azalmas ı m gösteren bulgular 
• Deri ve gözlerde sar ı l ık 
• Deri alt ı nda sıv ı  toplanmas ı , soyulma, nekroz (kangren) gibi bulgular ın e ş lik ettiğ i ciddi 

deri reaksiyonlari 
• İ drar miktar ı nda azalma 

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil t ıbbi müdahale gerekebilir. 
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. 
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Aş ağı dakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz: 
• Yorgunluk 
• Uykusuzluk 
• Sinirlilik 
• Bulant ı , kusma, hafif ishal, haz ıms ızlık 
• Artm ış  kas kas ı lmalar ı  
• Genital bölgede (vajinada) enfeksiyonlar 
• Deride döküntü, ka şı ntı  
• Kaslarda sertle şme 

Bunlar KEFS İD'in hafif yan etkileridir. 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşı laşı rsaniz 
doktorunuzu veya eczac ı n ız ı  bilgilendiriniz. 

Yan etkilerin raporlanmas ı   
Kullanma Talimat ında yer alan veya almayan  herhangi bir yan etki meydana gelmesi 
durumunda hekiminiz, eczac ını z veya hemş ireniz ile konuşuruz. Ayr ı ca karşı laş tığı nız yan 
etkileri www.titck.gov.tr  sitesinde yer alan " İ laç Yan Etki Bildirimi" ikonuna t ıklayarak ya da 
0 800 314 00 08 numaral ı  yan etki bildirim hatt ını  arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi 
(TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen y an etkileri bildirerek kullanmakta oldu ğunuz ilacın 
güvenliliğ i hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı  sağ lamış  olacaks ını z. 

5. KEFSİ D'in saklanmas ı  

KEFSİD'i çocukları n göremeyece ğ i, eriş emeyece ğ i yerlerde ve orijinal kutusunda saklayı n ız. 
KEFSİ D'i 25°C'nin alt ındaki oda s ıcaklığı nda ve kuru bir yerde saklayin ız. 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullan ı nız. 
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KEFSİD'i kullanmay ı n ız/son kullanma 
tarihinden önce kullanı n ız. 

Ruhsat sahibi: 
Actavis İ stanbul İ laç San. ve Tic. Ltd. Ş ti. 
Ortabay ır Mah. Ağaçaltı  Sok. No : 5/2 Kağ ithane/ İ stanbul 

Üretim yeri: 
ACTAV İ S İ LAÇLARI A. Ş . 
Büyükdere cad. No: 205 4.Levent- İ stanbul  

Bu kullanma talimat ı  ../../. _  tarihinde onaylanmış tır. 
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