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KULLAIYMA TALiMATI

MENEKLTN 3fi) mg iM/iv ampul
Kas veya Damar igine uygulamr.

o
o

Ethin nuddet Her ampulde 300 mg klindamisine egde[er milffirda klindamisin fosfat
bultrntr.
Yarduttct maddelen Benzil alkol, disodyum edetat, enjeksiyonluk su.

Bu ilacr kullanmeya baglameden 6nce bu KULLANMA TALIMATIM dihketlice
okuyunuzr g[nk[ sizin igin dnemli bilgiler igemelrtedir.

U

o Bu hilanma talimatmt saklaymu. Dolw sonra tebm ohmaya ihrtyag &ryabilirsiniz.
o EEer ilarc sorulartna olursaltitfen doborurutzavEla eczacmaa danrymtz.
c Bu ilag kisisel olorak sizin igin regete edilmigtir, baskalanru vermeyiniz.
o Bu ilacm hilorumt strasrtda, dofuora veya lwstaneye gittifiinizde bu ilact
c

fullan&fimat dofuorunuza s0yleyiniz.
Bu talimatta yaztlanlara 6ynen uytmuz. Ilag furthndo size hnerilen dozun &Smda
doz

Bu Kulhnme Telimefinde:

1. MENEKLIN Anpul nedir ve ne isin kaltan tv?
2. MENEru.NAnpal'fr hullanmadan 6nce dihhat edilruesi gerehenlcr
3. MENEKLN Amput noxl hullaruhr?
1. Olost yan ethiler nelerdir?
5. MENEKLIN Ampul'frn saklanmast
Baghklan yer elmaktedrr.

U

1. MENEKLiN Ampul nedir ve ne igin kullanrhr?
o MENEKLIN Ampul, kas veya damar igine uygulanan berralq renksiz steril gdzeltidir.
o MENEKLIN Ampul, linkozamid grtrbu bir antibiyotik olan Klindamisin (klindamisin
fosfat geklinde) iq€rir. Kutu igerisinde 2 ml'lik I adet tip I cam ampul geklinde
o

bulunur.

MENEKLIN Ampul, doktorunuzun uygun g6rmesi dunlnunda, klindamisin'e duyarh

'Ifrun-I#-;ffi '#,.Iffi fil",'ffi *tilTfffi
(farenjit), siniizit, orta kulak iltihabr ve krzrl.
'

'
,
'
'

'Th-bo.ui,tihabr

Alt solunum yolu enfeksiyonlan: Brongit, akci[er iltihabr, arnpiyem ve akci$er
absesi.

Qe$fli deri enfeksiyonlan: Akne, krl dibi iltihabr (furonk0l), seltilit, derinin
bulagrcr yiizeysel milcobik enfeksiyonu (impetigo), abse ve yara, erizipel ve
dolama (paronigi).
Kemik ve eklem enfeksiyonlan: Kemik ve kemik ili$ iltihah (osteomiyelit) ve
kan iltihabr (septik arriQ.
Jinekolojik (kadm trenre sistemi ile ilgili) hastahklar
Kann igi enfeksiyonlan: Kann zan iltihabr (peritonit) ve kann i9i absesi.

Dig ve dig eti enfeksiyonlan: Dig eti absesi ve dig eti iltihabr (periodontit)

MENEKLIN Ampul, enfeksiyonun kana yayrldrg durumlarda (septisemi), kalp ig ytizeyinin
iltihabr (endokardit) ya da AIDS haSalanndaki bazr enfeksiyonlar giti daha ciddi olgulann
tedavisinde de kullamlabilir.
Malarya tedavisinde klindamisin kapstil veya oral soliisyon formu tek bagrna veya di[er
ilaglarla birlikte kullamldr[rnda etkilidir.

MENEKLIN beyne gegmez,beyindeki ciddi enfeksiyonlann tedavisi igin uygun de[ildir.

2.

MENEKLiN Ampul'fi kullanmadan

6nce

dil*tt

edilmesi gerekenler

MENEKLIN Ampul'fi agalrdaki durumlarda KULLAI\MAYINIZ
E[er
o Klindamisin veya MENEKLIN Ampul'iin igerdi[i di[er maddelere kargr agrn duyarh

\,

(alerjik) iseniz.

MEI\IEKLIN Ampul'fl agalrdaki durumlarda DiKKATf,l fUf,f,^LxlNlz
E[er

o

ishalseniz, ya da antibiyotik al&E ruzda genel olarak ishal oluyorsdfrtz, ya da mide,
barsak problemleriniz vaf,sa. E[er ilacr kullamrken ya da tedavi sonrasrnda sizde
giddefli, uzun silreli yadakanh ishal meydana gelmigse derhal doktorunuza bildiriniz;
doktorunuza danrgmadan ishal kesici bir ilaq almayrmz. Bu, antibiyotiklerle tedavi
soruasmda olugabilen barsak iltihaplanmasrmn (ps0domembran6z kolit) bir g6stergesi
olabilir ve tedavinin sonlandrnlmasr gerekebilir.

o

DiEer antibiyotiklerde oldulu gibi uzun siireli MENEKLIN Ampul kullanrmrnda
direngli bakteri ve mantar enfeksiyonlan geligebilir (s0per enfeksiyon). Bu a$z ya da
vajinada pamukguk geklinde ortaya grkar. Bu olasrhk ve acil mildahale igin tedaviniz
muflaka doktor kontroltl altmda yaprlmahdrr. Eler MENEKLTN Ampul kullanrrken ya
da kullamrm tamamladrktan hemen sonra a$zya da dilinizde beyazlagma, a[n ya da
genital organlannrzda kagrntr, akrntr varsa ltitfen hemen doktorunuza bildiriniz.

o

Bobrek yada karaci[er probleml erinzvarsa (e[er MENEKLIN emput'ii uzun siire
kullanacaksamz) doktorunuz sizden bObrelq karaci[er ve kan testleri isteyebilir. Bu
kontrollerin kagrnlmadan, diizenli olarak yaprlmasrna dik*at ediniz.

o

Astrr& egz,anaveya saman nezlerizvama

(,

1

ayhktan kiiqtik bebeklerde giivenlik ve uygun dozaibelirlenmemigtir.

Bu uyanlar, gegmigteki herhangi bir

d6nemde dahi olsa sizin

igin gegerliyse liifen

doktorunuza damgrmz.

MEI\IEKLIN Ampul'fin yiyecek ve igecek ile kullamlmasr
Yiyecek ve igeceklerle etkilegmediErnden ag veya tok karmna uygulanabilir.

Hamilelik
Ilau hilanmadon

6nce dofuorumtzaveya eczacmtza dontsma

I

MENEKLIN Ampultiin hamilelikte kullamlmasuun g0venli olup olmadr[r bilinmemektedir.
Bu nedenle hamilelik dOneminde doktorunuz Onermedikge MENEKLIN Ampul
kullanmayrmz.
Tedoviniz srasmda hamile oldu{tmuzu
darusmu.

fark

ederseniz hemen doborurutza veya ec%rcmrza

Emzirme

Ilaa htllanmadan

ance doWorunuzaveya eczacmtza daruSmrz.

MENEKLIN Ampul'iin anne siittine gegfiEi bilinmektedir. Bu nedenle emzirme dOneminde
doktorunuz dnermedikge MENEKLIN Ampul kullanmayrruz.
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Arag ve makine kullanmr
MENEKLN Ampul'tln araba
gahgmalaryaprlmamrgtr.

ve tehlikeli makineler kullammrna etkisi iizerine 6zel

MENEKLiN Ampul tedavisinin araba silrme kabiliyetine

bir etkisi olabilece[i

dilgtiniilmemesine ralmen, e[er bir sonrnuz olursa doktorunuza damgrmz.

MENEKLTN Ampul'
bilgiler

tn igerilinde

Bu hbbi tirfin her ml'sinde

bulunan bazr yardrmcr maddeler hakkrnda dnemli

I mmol'den

daha az sodyum

ihtiva eder; yani esasrnda "sod5rum

igermez".

Bu ilr[n her ml'sinde 9.45 mg benzil alkol igerir. Premattire bebekler ve yeni doEanlara (1
aydan ktiqiik bebekler) uygulanmamasr gerekir. Bebeklerde ve 3 yaqrna kadar olan goctrklarda
toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Difer ilaglar ile birlikte kullanmr

V

Bazr ilaglarla birlikte ahndr[rnda MENEKLIN Ampul'iin ya da di[er ilacrn etkisi deSipebilir.
Bunlar
Eritromisin (bir antibiyotik); iki ilag birbirinin etkisini yok eder.
Kas gevgeticiler (MENEKLN Amput bu ilaglann etkisini arurabilir)
DoEum kontrol haplan (MENEKLIN tedavisi srasmda ya da MENEKLIN tedavisini
brraktrktan sonra 7 giin stire ile kondom gibi diler dopum kontrol yOntemlerini

o
o
o

o

denemelisiniz).

Klindamisine cevap venneyen hastalar linkomisinden de fayda gOrmeyebilir.

E{er regeteli veya regetesiz herhangi bir ilag hilantyorsaruz veya son

zamanlarda

htllandmtz ise, lt)tfen doborumtza vqla eczacmao bunlar lnthnda bilgi veriniz.

3.

MEI\IEKLiN Ampul nasrl kullrrnilrr?

Uygun kullanrm ve doz./uygulama s*h$ igin talimatlar:
Doktorunuz MEI\IEKLIN Ampul'ti hangi dozda ve ne srkhkta almaruz gerekti$ine karar
verecektir.

I

Yetigkinlerde enfeksiyonun giddetine gOre, kas igine ya da damar igine giinde 600-2700 mE2,
3 ya da 4 egit doz halinde uygulamr.
Qok ciddi enfeksiyonlarda datra ytksek

dozlt (giinlflk 4800 mg'a kadar) verilebilir.

Doktorunuz, enfeksiyonun giddetine gOre dozu azaltabilir veya artrrabilir.

Klindamisin konsantasyonu 18 mg/ml'den fazla olmamah ve uygularna hrzt dakikada 30
mg'r agmamahdr. Qok hrzh uygulan&& takdirde nadir olarak kalp krizine sebep olabilir.
Doktorunuzun talimatlanm tam olarak takip ediniz ve asla dozAa kendiniz
yapmaylmz.

bir de$giklik

Uzun siireli kullamm ba$l@ enfeksiyonlara yol agabilir.

^
\/

Uygulama yolu ve metodu:
Kas igine ve damar igine uygulann. Damar igine uygulandrprnda geker veya salin (tuz)
g6zeltisiyle kangunlr ve damla halinde uygulanr.

Deligikyag gruplan:
Qocuklerda kullenrmr:
Qoctrklarda (l ayhktan b[ytft) kg viicut aErhEr bagrna 0nerilen doz, giinde 3 veya 4 egit doz
peklinde 20-40 mg Hindamisindir.
Doktoruntrz ciddi enfeksiyonlarda, tedaviye tam yamt g6zlenene kadar vilcut a$rl{mdan
bagmsrz olarak giinde 300 mg'a kadar ytiksek doz uygulayabilir.
Doktoruntrz MENEKLIN Ampul'ii hangi doz.da ve ne srkhkta almaruz gerekti$ine karar
verecektir.

U

Yagtrterda kullrnrmr:
Yaghlarda doz krsrtlamasrna gerek yoktur. Yetigkinlerde uygulanan doz ile ayndr.
Ozel kullanm dummlan:

Bdbrekyetmezli$:
Herhangi bir doz ayarlamast yaprlmasrna gerek yokttr.

Karaciter yetmezlifi:
Herhangi bir doz ayadamasr yaprlmasrna gerek yoktur.

Uzun sitreli kullanmak gereltipinde doktorunuz diizenli karaciler, b6brek ve kan testleri
isteyebilir.

Efier MENEKLN Ampul'fin etkisinin gok giiglii veya zayrf oldu{una dair bir izleniminiz
vorsa, dofuoruruz vEla eczacmtzla kanugunuz.

4

Kullanmenz gerekenden daha fazta MEIttEKLiN Ampul kullandrysantz:
MENEIilN Ampul'den htllanmana gerekcndenfazlasmt hillanmssana hemen bir dohora
veya enyahn lwstonenin aciline baswrurutz.
MENEKLfiY Ampul almayr unutursanu:
E[er bir MENEKLIN Ampul dozunu tamamryle unuttuysaruz bu durumu doktorunuza haber
veriniz.
Unutulan dozlart dengelemekigin gifi doz almayma.

MENEKLIN Ampul ile tedavi sonlandrnldrpnda olugebilecek etkiler
MENEKLIN Ampul'ti dlizenli olarak ve tam olarak doktorunuz Onerdigi gekilde kullamn.
Kendinizi iyi hissetseniz datri tedaviyi kesmeyin; giinhi tedavi erken sonlandrnlrsa ilag
mikroplann tamamrm Oldiirmemig olabilir ve enfeksiyon tekrarlanabilir.

(_

4.

Olrrsl yan etkiler nelerdir?

Tiim ilaqlarda oldulu gibi MENEKLIN Ampul de yan etkilere neden olabilir; bununla
beraber bu yan etkiler herkeste ortaya grkmayabilir.

Agegdakilerden biri olursa, MEI\EKLiN Amput kullanmeyr durdumnuz ve DERHAL
dolilomnuza bildirinizveya size enyekrn heshnenin ecil Mtftmfine baEvurunuz:

o

Aniden hapgrma, soluk almada guglt& y112, gilz kapaB ve dtrdaklarda gigkinlik,
deride dol<Untu geklinde krzarmq kagnt (Ozellikle tflm v0cudu etkiliyorsa)

Bunlann hepsi gok ciddi yan e&ilerdir.

E[er bunlardan biri sizde mevcut ise sizin MENEKLIN Ampul'e kargr ciddi alerjiniz var
demektir. Acil trbbi mitdahaleye veya hastineye yahnlmamza gerekolabilir.

Bu gok ciddi yan etkilerin hepsi gok seyrek gOrtiltlr.

U

MENEKLIN Ampul ile gdrtilen di[er yan etkiler a$aEdaki grbi olup yan etkiler aqagrdaki
kategorilerde g0sterildili gekilde sralanmrgtr.
Qokyaygm

l0 hastamn enazl inde g6riilebilir.

Yaygm

l0

Yay$n obnayan

100 hastailn birinden az,fakat 1000 hastanrn birinden fazla gOrtllebilir.

Seyrek

1.000 hastamn birinden az g6rillebilir.

Qok seyrek

10.000 hastamn birinden az g6rlilebilir.

Bilinmeyen

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

hastamn birinden a4 falrat 100 hastann birinden fazla gOrlilebilir.

Yaygm:
Anormal karaciler fonksiyon testleri
Kann afnsr, ishal
Tromboflebit (Toplardamarlann iltihabrna
enjeksiyondan sonra)

bagh kan prhtrsr olugumu) (intaven6z

Yaygn olmeyan:
Maktllopaptler (deride hafif kabank) d6klint0ler, tirtiker
Tat aftna duyusunda bozulma
DU$lk tansiyon (bag d6nmesi veya bayrlma), nadiren kalp krizi (enjeksiyon hrzlr yaprlrrsa)
Bulantr ve kusma
A!n, apse olugumu (kas igine uygulamadan sonra)
Seyrek:
Birden fazla eklemde giglik, agn, hassasiyet
Kan iire nitrojen (BLII{) ve senrm laeatinin diizeylerinin artnasr
GilnlUk idrar miktanmn azalmas (oligiiri) ve/veya idrarda protein tespit edilmesi(proteintlri)

Bilinmiyor:

1.
Y

IGdrn cinsel organrnda iltihap
Gegici n6tropeni (l6kopeni), eozinofili, agraniilositoz ve tombositopeni
Alerjik reaksiyonlar
Ozofajit,Ozofageal fltser (yemek borusrurda iltihap ve yara)
Sanhk (derinin sarannasl ya da gOzlerde beyazhklar geklinde g6rtiltir)
Eritema multiforme (Ciltt€ ve 96z gernesinde kan oturmasr, giglik ve krzankhkla seyreden
iltihap), d6l<[ntil, kagrntr
Steven Johnson Sendrorru (Ciltte ve 96z gernesinde kan oturmasr, giglik ve krzankhkla
seyreden iltihap), toksik epidermal nekroz (deride igi srvr dolu kabarcrklarla seyreden ciddi bir
hastahk), eksfoliyatif dermatit @ir ttlr deri hastah[r), morbillifonn benzeri cilt krzankh[r,
veziklilobfilldz dermatit (bir gegit deri hastahg), deriye ait ciddi yan etki reaksiyonu (SCAR)
Uygulama yerinde gigkinlik, krzankhk, sertlegme, tahrig ftas igine uygulamadan sonra)

EPer bu hilonma tolimanndo bahsi gegmeyen herlungi bir
dofuorurutzu veyo eczocman bilgilendiriniz.

ym

etW ile karSilagrsana

Yan etkilerin raporlanrnasr

.
U

Kullanma Tdimatrnda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana getnesi
dunrmunda hekiminia eczarlulinz veya hemgirentz ile konugunuz. Aynca karylaquEmz yarl
etkileri www.titck.eov.n sitesinde yer alan "ilag Yan Etki Bildirimi" ikonunauklayarak ya da
0 500 314 00 0S n-u*h yan etki bildirim hattrm arayarak Tiirkiye Farmakovijilans tvtirkezi
(TOFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldu[unuz ilacrn
giivenlili$ hakkrnda d*a fazlabilgi edinilmesine katk sa$amg olacaksrnrz.

5.

MENEKLTX Ampul'fin saklanmasr

Qocuklarm gdremeyece$i, erisemeyece$i yerlerde ve ambolaj rnda saWayna.
25oC'nin alfinda oda srcakhErnda saklayrruz.
Son kullrrnme terihiyle uyumlu olarak kullanmz.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MENEKLN Ampul'0 kullanmayruz.
Rahsot sattiDi: TUM

EKP

lreg e.g.

istanbul Tuzla Kimya Organize Sanayr B0lgesi
Aromatik Cad. No: 55 Ttrzla-ISTAIIBUL
Tel. no: 0216 593 24 25 (Pbx) Faks no: 0216 593 31

4l

6

Oraimyeri:

MEFAR ilag Sanayi A.$.
Ramazanoplu Mah. Ensar CadNo: 20
Kurtkoy / Pendik- iSfaNSUf
Tel.no: 02163784400
Faks no: 0216378 44
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