KISA ÜRÜN BİLGİ Sİ
1. BE ŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI
ORNİ SAS İN 500 mg/500 mg film tablet
2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLE ŞİM
Etkin madde:
Siprofloksasin hidroklorür 554.92 mg (500 mg siprofloksasin'e e şdeğer)
Ornidazol 500 mg
Yardımcı maddeler:
Sodyum nişasta glikolat 141.20 mg
Kroskarmelloz sodyum 50 mg
Laktoz monohidrat
21.84 mg
Yard ımcı maddeler için 6.1'e bakm ız.
3. FARMASÖTİ K FORM
Film Kaplı Tablet
Tanım: Sarı renkli, oblong çentikli film tabletler (Çenti ğin amac ı yalnızca yutmak için tabletin k ırılmasını
kolaylaştırmaktır, tabletin e şit dozlara bölünmesi için değildir, tablet e şit yarımlara bölünebilir).
4. KLİNİK ÖLELL İ KLER
4.1. Terapötik endikasyonlar
ORNİSASİN cinsel yolla bula şan dökümente edilmi ş miks enfeksiyonlarda ve klamidya,
mikoplazmozis, gonore, trikomoniyazis e ş zamanl ı enfeksiyonlar ında endikedir.
4.2. Pozoloji ve uygulama şekli
Pozoloji/uygulama s ıklığı ve süresi:
ORNİ SAS İN yemekten önce veya yemekten iki saat sonra oral olarak uygulan ır, çiğnenmeden
yutulur. Akut enfeksiyonlarda tedavi süresi 5-7 gün, kronik tekrarlayan enfeksiyonlar ın tedavi süresi
10-14 gün, günde 2 kez 1 tablet olarak al ınır.
Hastal ık belirtilerinin ortadan kalkmas ından sonraki 2 gün boyunca tedaviye devam etmek gerekir.
Uygulama ş ekli:
Oral kullanım içindir.
Özel popülasyonlara ili ş kin ek bilgiler:
Böbrek yetmezli ği:
Böbrek yetersizli ğinde doz ayarlamas ı gereklidir. Kreatinin klerensi <30 mL/dk olan hastalarda ve
vücut ağırlığı dü şük olan hastalarda standart dozun yar ıs ı reçetelendirilir (Günde 1 kez 1 tablet).
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Karaciğer yetmezli ği:
Ağır karaci ğer yetmezli ği olan hastalarda doz aral ığı iki kat fazla olmal ıdır
(Günde 1 kez 1 tablet).
Özel t ı bbi durumlar
Serebral ateroskleroz, serebrovasküler hastal ığı, epilepsi ve etiyolojisi belirsiz konvülsif sendromu olan
hastalarda dikkatli kullan ılmal ıdır.
ORNİ SAS İN kullanırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca, k ızarma, uyu şukluk, ate ş,
bulantı ve kusma, hipotansiyon, karıncalanma ile karakterize reaksiyonlara yol açabilece ğinden, alkol
al ınmamal ıdır.
Pediyatrik popülasyon:
18 yaşın alt ındaki hastalardaki etkinlik ve emniyeti saptanmam ıştır ve yeterli veri elde edilinceye
kadar bu hastalarm ürünü kullanmalar ı tavsiye edilmemektedir.
Geriyatrik popülasyon:
ORNİ SAS İN'in içinde bulunan omidazol ile ilgili olarak ya ş l ı larda kullan ıma ilişkin klinik veri yoktur.
4.3. Kontrendikasyonlar
Aktif madde siprofloksasin veya di ğer kinolon türevi kemoterapötiklere kar şı aşırı duyarl ılık
durumunda kullan ılmamal ıd ır. Ayrıca ornidazol, di ğer nitroimidazol türevlerine veya ilac ın
bileş imindeki maddelerden herhangi birine kar şı aşırı duyarl ılığı olduğu bilinen hastalarda
kontrendikedir (bkz. bölüm 6.1.).
Siprofloksasin ve tizanidinin birlikte kullan ılması, serum tizanidin konsantrasyonlarmdaki
istenmeyen bir art ış sonucu, klinik olarak tizanidine bağlı yan etkiler (hipotansiyon, uyku hali,
sersemlik) görülebilece ğinden kontrendikedir (bkz. bölüm 4.5.).
4.4. Özel kullan ım uyarıları ve önlemleri
Siprofloksasin içerdi ğinden aşağıdaki özel kullan ım uyarı ları ve önlemlerinin dikkate al ınması
gerekmektedir:
Ş iddetli enfeksiyonlar ve/veya Gram pozitif bakterilere ba ğlı şiddetli enfeksiyonlar, stafilokok
enfeksiyonlar ı söz konusu olduğunda, siprofloksasin uygun bir antibakteriyel ajanla birlikte
kullanılmal ıdır.

Streptococcus pneumoniae enfeksiyonlar ı
Streptococcus pneumoniae'ya karşı ORNİ SASİN'in formülünde yer alan siprofloksasin ve
ornidazolün etkinliliğinin yetersiz olmasına bağlı olarak pnömokok enfeksiyonlar ın ın tedavisinde
önerilmez.
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Genital sistem enfeksiyonlar ı
Genital sistem enfeksiyonları fluorokinolonlara dirençli Neisseria gonorrhoeae izolatlar ı tarafından
oluşturulabilir. N. gonorrhoeae'ya bağlı olduğu düşünülen ya da bilinen genital sistem
enfeksiyonlarmda ornidazolün herhangi bir terapötik de ğeri olmadığından bu tip bir kombinasyonun
gonokok enfeksiyonlar ının tedavisinde kullan ı lması düşünülmemelidir.
İntra-abdominal enfeksiyonlar
Siprofloksasinin ameliyat sonras ı intra-abdominal enfeksiyonlarm tedavisindeki etkilili ğiyle ilgili
sın ırl ı veri bulunmaktad ır. Ancak ornidazol, pre- ve post-operatif olarak anaerobik enfeksiyonlarm
tedavisinde endikedir.
Kemik ve eklem enfeksiyonlar ı
ORNİ SASİN mikrobiyolojik dokümantasyonun sonuçlar ına bağlı olarak diğer antimikrobiyal
maddelerle birlikte kullanilmalidir.
Kardiyak bozukluklar
ORNİ SAS İN'in etkin maddelerinden biri olan siprofloksasin QT uzamas ı olgularıyla
ilişkilendirilmektedir (bkz. bölüm 4.8.). Ya şı ilerlemiş olan hastalar QT intervali üzerindeki ilaçla
ilişkili etkilere genellikle daha duyarl ı olabilirler. ORN İ SAS İN QT intervalinde uzamaya neden
olabilen ilaçlarla (ör. s ınıf IA ya da III antiaritmikler) e şzamanl ı ya da torsade de pointes aç ıs ından
risk taşıyan hastalarda (ör. bilinen QT uzamas ı , düzeltilememi ş hipokalemi) kullan ım ında gerekli
önlemler alınmalıdır.
Komplikasyonlu idrar yolu enfeksiyonlar ı ve piyelonefritler
İdrar yolu enfeksiyonlar ının ORNİ SAS İN ile tedavisi di ğer tedaviler kullan ılamadığında
düşünülmelidir ve mikrobiyolojik dokümantasyonun sonuçlar ına dayandırı lmalıdır.
Diğer spesifik şiddetli enfeksiyonlar
Resmi kılavuzlara göre belirlenen veya di ğer tedaviler kullan ı lamad ığında dikkatle risk/yarar
değerlendirmesi yap ıld ıktan sonra veya geleneksel tedavi ba şarıs ız olduktan sonra ve mikrobiyolojik
dokümantasyon ORN İ SAS İN'in içerisindeki maddelerin birlikte kullan ım ına gerekçe olu şturduğunda
diğer ş iddetli enfeksiyonlarda kullan ı labilir.
Yukar ıda bahsedilenlerin d ışındaki spesifik şiddetli enfeksiyonlarda siprofloksasinin veya
ornidazolün kullan ım ı klinik çalışmalarda de ğerlendirilmemiştir ve klinik deneyim sm ırlıd ır. Bunun
sonucu olarak, bu enfeksiyonlar ı taşıyan hastalar tedavi edilirken dikkatli olunmas ı önerilir.
A şırı duyarlılı k
Baz ı durumlarda ilk uygulamadan sonra a şırı duyarl ı l ık ve alerjik reaksiyonlar hemen ortaya
çıkabilir. Bu gibi durumlarda derhal hekime bilgi verilmelidir. Anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar
çok ender olarak hayati şok durumuna kadar ilerleyebilir. Bu olay baz ı durumlarda ilk uygulamadan
sonra görülebilir. Bu gibi durumlarda ORN İ SAS İN kesilmeli ve t ıbbi tedaviye ( şok tedavisi)
geçilmelidir.
Gastrointestinal sistem
Tedavi s ırasında veya daha sonra ciddi ve inatç ı diyare görüldü ğünde, bu belirti ciddi intestinal
hastalığı gizleyebilece ğinden (ölümle sonuçlanabilen hayati pseudomembranöz kolit) ve hemen
tedavi edilmesi gerekece ğinden hekime ba şvurulmal ıd ır. Bu gibi durumlarda siprofloksasin kesilmeli
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ve uygun tedaviye geçilmelidir (oral 4 x 250 mg/gün vankomisin). Peristaltik hareketi inhibe eden
tedavi edici ürünler ise bu durumda kontrendikedir.
Bilhassa önceden karaci ğer hasarı olmuş hastalarda transaminaz, alkalen fosfataz ve kolestatik
sarı l ık geçici olarak artabilir.
Kas-iskelet sistemi
Kinolon tedavisiyle iliş kili tendon hastalığı/bozuklu ğu öyküsü bulunan hastalarda genellikle
kul lan ı Imamalıd ır.
Herhangi bir tendinit belirtisi (örne ğin ağrılı ş iş lik, inflamasyon) durumunda, bir doktora dan ışılmal ı
ve antibiyotik tedavisi kesilmelidir. Etkilenen ekstremiteyi istirahat halinde tutmak ve uygun
olmayan herhangi bir fiziksel egzersizden kaç ınmak önemlidir (aksi halde tendon kopmas ı riski
artabilir).
Önceden glukokortikoid ilaçlarla sistemik tedavi görenler ve ya ş lılarda tendon y ırtı lması (özellikle
asil tendonu) riskinin artabilece ği bildirilmiştir.
Myasthenia Gravis 'in şiddetlenmesi
Florokinolonlar nöromüsküler blokaj aktivitesine sahiptirler ve myasthenia gravisli hastalarda kas
güçsüzlüğünü şiddetlendirebilirler. Florokinolon kullanan myasthenia gravisli hastalarda, ventilatör
destek ihtiyac ı ve ölümü kapsayan post marketing ciddi advers olaylar florokinolonla ili şkilendirilmi ştir.
Öyküsünde myasthenia gravis bulunan hastalar florokinolon kullan ımından kaç ınmal ıdır.
Santral sinir sistemi (SSS)
ORN İ SAS İN'in formülünde bulunan siprofloksasinin nöbetleri tetikledi ği veya nöbet e şiğini
düşürdü ğü bilinmektedir. Siprofloksasin, epileptik hastalarda daha önce santral sinir sistemi
bozuklu ğu olan (örn, düşük konvülsiyon e şiği, anamnezde konvülsiyon azalm ış serebral kan ak ım ı,
beyinde strüktürel de ğiş im, inme) hastalarda, olas ı santral sinir sistemi yan etkileri nedeniyle, ancak
tedavinin fayda/risk oran ı gözetilerek kullan ılmalıd ır.
Siprofloksasin alan hastalarda polinöropati (tek ba şına veya birlikte a ğrı , yanma, duıyu bozukluklar ı
veya kas zay ıflığı gibi nörolojik semptomlar zemininde) olgular ı bildirilmiştir. Siprofloksasin ağrı
dahil olmak üzere, yanma, kar ıncalanma, uyuşma ve/veya zay ıflık gibi nöropati belirtilerini ya şayan
hastalarda geri dönü şü olmayan bir durumun ortaya ç ıkmasını önlemek için kesilmelidir (bkz. bölüm
4.8.).
SSS reaksiyonları bazı durumlarda ilk uygulamas ından hemen sonra ortaya ç ıkabilir. Nadir vakalarda
depresyon veya psikoz hastan ın kendisi için tehlikeli olacak şekilde ilerleyebilir. Bu gibi durumlarda
ORN İ SAS İN kesilmeli ve derhal hekim bilgilendirilmelidir.
Cilt
ORNİ SAS İN'in formülünde yer alan siprofloksasinin ışık duyarlı l ığı reaksiyonlar ına neden oldu ğu
gösterilmiştir. Bu nedenle siprofloksasin alan hastalar do ğrudan gün ışığına veya UV ışığına maruz
b ırak ı lmamal ı ve ışık duyarl ılığı reaksiyonlar ı (güne ş yanığına benzer cilt reaksiyonlar ı) ortaya
çı ktığında tedavi kesilmelidir.

Sitokrom P450
Siprofloksasin, CYP 450 1A2 enzimlerinin orta derecede kuvvetli bir inhibitörü olarak bilinmektedir.
Ayn ı enzimatik yolu kullanarak metabolize olan di ğer tedavi edici ürünlerle (ör. teofilin, metilksantinler,
kafein, duloksetin, klozapin, ropinirol) birlikte uyguland ığında dikkatli olunmalıd ır.

4

Tizanidinin ORN İ SAS İ N'in içerisinde bulunan siprofloksasin ile birlikte kullan ım ı kontrendikedir.
Metabolik klerenslerinin siprofloksasin taraf ından inhibisyonuna bağlı olarak artan plazma
konsantrasyonlar ı ile iliş kili ilaç spesifik yan etkiler gözlenebilir (bkz. bölüm 4.5.). Siprofloksasin
ile birlikte bu ilaçlar ı alan hastalar klinik olarak doz a şım ı belirtilerine kar şı yakından izlenmelidir.
Serum konsantrasyonlar ının (öm. teofilin) tespit edilmesi gerekebilir (bkz. bölüm 4.5.).
Metotreksat
ORN İ SASİN'in içerisinde bulunan siprofloksasinin metotreksat ile birlikte kullan ılmas ı önerilmez
(bkz. bölüm 4.5.).
Direnç
ORNİ SAS İN'in içerisinde bulunan siprofloksasin tedavisi s ıras ında veya tedavi sürecinin
ard ından, klinik olarak aşikar süper enfeksiyonla birlikte veya süper enfeksiyon olmaks ız ın
siprofloksasine direnç gösteren bakteriler izole edilebilir. Uzun süreli tedaviler s ıras ında ve hastane
enfeksiyonları ve/veya Staphylococcus ve Pseudomonas türlerinin neden oldu ğu enfeksiyonlar
tedavi edilirken siprofloksasine dirençli bakteriler aç ısından özel bir seçim riski bulunabilir.
Renal ve üriner sistem
ORNİSAS İN'in içerisinde bulunan siprofloksasin kullan ım ıyla ilişkili kristalüri bildirilmiştir (bkz.
bölüm 4.8.). Siprofloksasin alan hastalarda s ıvı alım ı iyi düzenlenmelidir ve idrarm a şırı alkali
olmasından kaç ın ılmalıd ır.
Hepatobilier sistem
Siprofloksasinle hepatik nekroz ve ya şam ı tehdit eden karaci ğer yetmezli ği olguları bildirilmiştir
(bkz. bölüm 4.8.). Karaci ğer hastal ığın ın herhangi bir belirti ve bulgusunun (anoreksi, sar ı l ık,
idrarda koyula şma, kaşıntı veya hassas abdomen) bulunmas ı durumunda, tedavi kesilmelidir.
Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz yetmezli ği
Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz yetmezli ği bulunan hastalarda ORN İ SASİN'in içerisinde bulunan
siprofloksasin ile hemolitik reaksiyonlar bildirilmi ştir. Potansiyel faydas ın ın olas ı riske ağır bastığı
dü şünülmedikçe, bu hastalarda siprofloksasin kullan ımmdan kaç ınılmal ıdır. Bu durumda, olas ı l ıkla
gerçekle şebilecek hemoliz durumu izlenmelidir.
Testlerle etkile şim
ORNİ SAS İN'in içerisinde bulunan siprofloksasinin in vitro potensi mikobakteriyel üremeyi
baskı layarak Mycobacterium spp. kültür testiyle etkile şebilir ve siprofloksasin kullanan hastalardan
alman örneklerde yanl ış negatif sonuçlara neden olabilir.
Uzun QT sendromu/Torsades de Pointes'e neden olabilen ilaçlar ile birlikte kullan ıldığında uzun QT
sendromu veya Torsades de Pointes olu şma riskini arttırabilir. Bu nedenle bu tür ilaçlarla birlikte
kullanılmamalıdır.
Ornidazol
Merkezi sinir sistemi hastal ığı (örn. epilepsi veya multipl skleroz) olan hastalarda ve karaci ğer hastal ığı
olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Diğer ilaçların etkisi artabilir veya azalabilir.
ORNİSAS İN'in her dozu 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder; dozu nedeniyle herhangi
bir uyarı gerekmemektedir.
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ORNİ SAS İN laktoz içermektedir. Nadir kal ıtımsal galaktoz intolerans ı, Lapp laktoz yetmezli ği ya da
glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastalar ın bu ilac ı kullanmamaları gerekir.
4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkile ş imler ve di ğer etkileş im ş ekilleri
Siprofloksasin
Sın ıf IA ya da III antiaritmikler
ORNİ SASİN'in etkin maddelerinden biri olan siprofloksasin QT intervali üzerinde ilave etki
oluşturabilece ğinden, s ınıf IA ya da III antiaritmiklerle birlikte kullan ı ldığında dikkatli olunmalıd ır
(bkz. bölüm 4.4.).
Selasvon kompleksi formülasyonlar ı
Oral yolla siprofloksasin ile birlikte demir, sukralfat veya antasitler ve kuvvetli tamponlanm ış ilaçlar
(antiretroviral ilaçlar) ile magnezyum, alüminyum veya kalsiyum içeren tedavi edici ürünler ve
sevelamer, lanthanum karbonat gibi polimerik fosfat ba ğlayıcılar al ındığında siprofloksasin
absorpsiyonu azal ır. Birlikte kullan ımı gerekti ğinde siprofloksasin di ğer ilaçlardan 1-2 saat önce
veya en az 4 saat sonra verilmelidir.
Bu sınırlama H2 reseptör blokörü s ınıfı antasit ilaçlar için geçerli de ğildir.
Probenesid
Probenesid, siprofloksasinin renal at ılımmı engeller. Probenesid içeren tedavi edici ürünlerle birlikte
kullan ım ı siprofloksasinin serum konsantrasyonunun yükselmesine yol açar.
Omeprazol
Siprofloksasinin omeprazol içeren tedavi edici ürünlerle birlikte uygulanmas ı, siprofloksasinin
C. ve EAA de ğerlerinde hafif bir dü şüşe yol açabilir.
Tizanidin
Sağl ıklı bireylerde yap ı lan bir klinik çal ışmada, tizanidin serum konsantrasyonlarmda siprofloksasin
ile birlikte verildi ğinde bir art ış görülmü ştür. (Cmaks art ışı : 7 kat, aral ık: 4-21 kat, EAA art ışı :10 kat,
aral ık: 6-24 kat). Artan serum konsantrasyonlar ına bağlı hipotansif ve sedatif etkiler artm ışt ır.
Tizanidin içeren tedavi edici ürünler, siprofloksasinle birlikte uygulanmamal ıd ır (bkz. bölüm 4.3.).
Teofilin
Siprofloksasin ve teofilin içeren tedavi edici ürünlerin birlikte uygulanmalar ı serum teofilin
düzeyinde arzu edilmeyen art ış a yol açabilir. Bu durumda teofiline ait yan etkiler ortaya ç ıkabilir ve
nadiren bu etkiler hayati veya öldürücü olabilir. E ğer iki tedavi edici ürünün birlikte kullan ım ı
gerekiyorsa serum teofilin düzeyi izlenmeli ve teofilin dozu uygun şekilde azalt ılmalıd ır (bkz.
bölüm 4.4.).
Diğer ksantin türevleri
Siprofloksasin ve kafein ya da pentoksifilin (okspentifilin) içeren ürünler e şzamanl ı kullanı ldığında,
söz konusu ksantin türevlerinin serum konsantrasyonlar ının artt ığı bildirilmiştir.
Metotreksat
Siprofloksasin ile metotreksatm ayn ı anda uygulanmas ı, metotreksatm renal tübüllerden
transportunu inhibe ederek metotreksatm plazma düzeylerinde art ışa yol açabilir. Bu metotreksat ile
bağlant ı lı toksik reaksiyonlar ın riskini artt ırabilir. Bu nedenle, metotreksat ile siprofloksasinin
birlikte kullan ım ı önerilmemektedir (bkz. bölüm 4.4.).
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Fenitoin
Siprofloksasin ve fenitoinin ayn ı anda uygulanmas ı fenitoinin serum seviyelerinde art ış veya
azalmayla sonuçlanabilir ve dolay ıs ıyla ilaç seviyelerinin izlenmesi önerilir.
NSA İİ (Non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar)
Hayvan çal ışmalarında çok yüksek dozlarda kinolonlar ıın (giraz inhibitörleri) ve baz ı steroid olmayan
antiinflamatuvar ilaçlar ın (asetilsalisilik asit hariç) kombine kullan ımın ın konvülsiyonları tetiklediği
görülmüştür.
Siklosporin
Eş zamanlı siprofloksasin ve siklosporin içeren tedavi edici ürünler verildi ğinde serum kreatinin
düzeyinde geçici yükselme gözlenmi ştir. Bu nedenle bu hastalar ın serum kreatinin düzeyleri haftada
iki kere kontrol edilmelidir.
Vitamin K antagonistleri
Siprofloksasinin bir vitamin K antagonistiyle e şzamanl ı uygulamas ı, bu ilaçların antikoagülan
etkilerini art ırabilir. Söz konusu risk altta yatan enfeksiyona, hastan ın yaş ve genel durumuna ba ğlı
olarak de ğişebilir dolay ıs ıyla siprofloksasinin INR (uluslararas ı normalize edilmiş oran) artışına
katk ıs ını belirlemek güçtür. Siprofloksasinin bir vitamin K antagonistiyle (ör, varfarin,
asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion) birlikte uyguland ığı s ırada ya da bu uygulamadan
hemen sonra INR s ık s ık izlenmelidir.
Glibenklamid
Özel vakalarda siprofloksasin ile glibenklamidin içeren tedavi edici ürünler birlikte kullan ımı,
glibenklamidin etkisini (hipoglisemi) artt ırabilir.
Duloksetin
Klinik çal ışmalar duloksetinin fluvoksamin gibi güçlü CYP 450 1A2 izozim inhibitörleri ile e ş
zamanlı kullanım ının, duloksetinin EAA ve Cmaks değerlerinde art ışa yol açabilece ğini göstermiştir.
Siprofloksasin ile olas ı bir etkile şime ait hiçbir klinik veri olmamas ına ra ğmen, eş zamanl ı
kullan ımda benzer etkiler beklenebilir (bkz. bölüm 4.4.).
Ropinirol
Klinik bir çal ış mada, modere bir CYP450 1A2 izozim inhibitörü olan ropinirol ile siprofloksasinin
e şzamanlı kullan ım ı ropinirolün Cmaks ve EAA de ğerlerinde s ıras ıyla %60 ve %84' lük art ışa
neden olunmu ştur. Siprofloksasinle e şzamanl ı uyguland ığı durumda ropinirolle ilişkili yan etkilerin
izlenmesi ve uygun biçimde doz ayarlamas ı önerilmektedir (bkz. bölüm 4.4.).
Lidokain
Sağl ı kl ı gönüllülerde lidokain içeren tedavi edici ürünlerin CYP450 1A2 izozimi inhibitörü olan
siprofloksasin ile e şzamanl ı kullan ımın ın, intravenöz lidokain klerensini % 22 azaltt ığı gösterilmiştir.
Lidokain tedavisi iyi tolere edilmesine kar şı, yaka raporlar ında e şzamanlı uygulamada ortaya
ç ıkabilecek siprofloksasin ile ili şkili muhtemel yan etkiler bildirilmektedir.
Klozapin
250 mg siprofloksasinin 7 gün süreyle klozapinle e şzamanl ı uygulamas ın ı takiben, klozapin ve Ndesmetilklozapin serum konsantrasyonlar ı s ıras ıyla %29 ve %31 oranlar ında artm ıştır.
Siprofloksasinle e şzamanlı kullan ım sıras ında ya da hemen sonras ında klinik sürveyans ve uygun
klozapin doz ayarlamas ı tavsiye edilmektedir (bkz. bölüm 4.4.).
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Sildenafil
Sildenafı lin C max ve EAA de ğerleri sağlıkl ı bireylerde, 500 mg siprofloksasinle e şzamanl ı uygulanan
50 mg' l ık oral dozu takiben yakla şık iki kat artm ıştır. Dolay ısıyla siprofloksasinin sildenafılle
birlikte reçete edildiği durumda riskler ve yararlar göz önünde bulundurulmal ıd ır.
Ornidazol
Ornidazol kullanırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca alkol al ınmamal ıdır.
Ornidazol kumarin-tipi oral antikoagülanlar ın etkisini potansiyalize eder. Antikoagülan ın dozu bu
do ğrultuda ayarlanmal ıdır.
S imetidin (antihistaminik), fenitoin ve fenobarbital gibi antiepileptik ilaçlar ve lityum ile birlikte
kullan ı lırken dikkatli olunmal ıdır.
Ornidazol vekuronyum bromürün kas gev şetici etkisini uzat ır.
4.6. Gebelik ve laktasyon:
Siprofloksasin
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi C' dir
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kad ınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Siprofloksasinin çocuk do ğurma potansiyeli bulunan kad ınlarda kullan ım ına ilişkin yeterli veri
mevcut de ğildir. Önlem olarak, uygun bir kontrasepsiyon yöntemi kullan ılması önerilmektedir.
Gebelik dönemi
Siprofloksasin
Siprofloksasinin gebe kad ınlardaki güvenlili ği belirlenmediğinden ve hayvan çal ışmalar ı temelinde
ilac ın immatür fetal organizmada artiküler k ıkırdak üzerinde hasar olu şturabilmesi muhtemel
olduğundan (bkz. bölüm 5.3.), siprofloksasin gebe kad ınlara reçete edilmemelidir.
Ornidazol
De ği şik türlerde yap ı lan yayg ın çal ışmalarda ilaç herhangi bir teratojenik veya fetotoksik etki
göstermemi ştir. Bununla beraber gebe kad ınlarda kontrollü bir çal ışma yap ılmamıştır. Genel bir
prensip olarak ornidazol, gebe kad ınlara verilirken tedbirli olunmal ı ve gebeli ğin erken safhas ı nda
gerekli olmad ıkça verilmemelidir.
Laktasyon dönemi
Siprofloksasin
Siprofloksasin anne sütüne itrah edilir. Olas ı artiküler hasar riskine ba ğl ı olarak, siprofloksasin
emzirme s ıras ında kullan ı lmamalıd ır (bkz. bölüm 5.3.).
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Ornidazol
Ornidazol'ün insan sütüyle at ılıp atı lmadığı bilinmemektedir. Ornidazol'ün süt ile at ı lımı hayvanlar
üzerinde ara ştırı lmam ıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da ORN İ SAS İN
tedavisinin durdurulup durdurulmayaca ğına/tedaviden kaç ınılıp kaç ınılmayacağına ilişkin karar
verilirken, emzirmenin çocuk aç ı sından faydası ve ORN İSAS İN tedavisinin emziren anne aç ı sından
faydas ı dikkate al ınmalıdır.
Üreme yetene ği/Fertilite
Siprofloksasin
Sıçanlarda fertilite çalışmaları :
Fertilite, yavrunun uterus içi ve do ğum sonrası geliş imi ve F 1 neslinin fertilitesi siprofloksasin ile
etkilenmemiştir.
Embriyotoluisite çalışmaları :
Siprofloksasinin embriyotoksik ve teratojen etkisi bulunmam ıştır.
Sıçanlarda doğum öncesi ve do ğum sonrası gelişim:
Hayvanlar ın do ğum öncesi ve doğum sonrası geliş imine etkisi olmadığı görülmüştür. Büyüme
sürecinin sonunda yap ılan histolojik ara şt ırmalar yavrunun artiküler hasara u ğrad ığma dair aç ık bir
işaret göstermemi ştir.
Ornidazol
Ornidazol, erkek farelerde 400 mg/kg/gün gibi yüksek dozda uyguland ığında, dü şük sperm h ızı
bakım ından epididimal sperm motilitesini inhibe ederek infertilite meydana getirmektedir. İnsanlar
üzerinde yap ılan çal ışmalar ından elde edilmi ş veri bulunmamaktad ır.
4.7. Araç ve makine kullan ım ı üzerindeki etkiler
Siprofloksasin
Siprofloksasin de dahil olmak üzere florokinolonlar, SSS reaksiyonlar ına bağl ı olarak hastan ın araba
ya da araç kullanma becerisinde azalmaya neden olabilir (bkz. bölüm 4.8.). Bu durum özellikle
alkolle birlikte al ındığında görülür.
Ornidazol
Ornidazol alan hastalarda uyku hali, ba ş dönmesi, tremor, rijidite, koordinasyon bozukluklar ı,
nöbet, vertigo veya geçici bilinç kayb ı görülebilir. Eğer bu etkiler meydana gelirse araç ve makine
kullan ım ı gibi dikkat gerektiren i şleri etkileyebilir.
4.8. istenmeyen etkiler
Siprofloksasin
Siprofloksasin (oral, parenteral) ile gerçekle ştirilen tüm klinik çal ışmalara dayanan advers ilaç
reaksiyonlar ı, s ıkl ık bak ım ından CIOMS III kategorilerine göre listelenmi ştir (toplam n= 51721,
veri kilitleme noktas ı : 15 May ıs 2005).
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Siprofloksasin kullan ım ında bildirilen ADR s ıkl ıklar ı aşağıda özetlenmi ştir. Her s ıklık grubunda,
istenmeyen etkiler azalan ciddiyet s ıralamasına göre sunulmu ştur. Advers reaksiyonlar, a şağıda
sistem-organ s ınıfı (MedDRA) ve s ıkl ık derecesine göre listelenmektedir. S ıklık dereceleri şu şekilde
tanımlanmaktad ır:
Çok yaygın (>1/10); yayg ın (>1/100 ila <1/10); yayg ın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek
(>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin
edilemiyor).
Yaln ızca pazarlama sonras ı sürveyans s ıras ında tan ımlanan ve s ıkl ığı kestirilemeyen ADR' ler
"bilinmeyen" ba şlığı alt ında belirtilmiştir.
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar
Yaygın olmayan: Mikotik süper infeksiyonlar
Seyrek: Antibiyotik kaynakl ı kolit (çok nadiren ölümle sonuçlanabilen)

Kan ve lenf sistemi hastalıkları
Yaygın olmayan: Eozinofili
Seyrek: Lökopeni (granülositopeni), anemi, nötropeni, lökositoz, trombositopeni, trombositemi
Çok seyrek: Hemolitik anerni, agranülositoz, pansitopeni (hayat ı tehdit eden), kemik ili ği depresyonu (hayatı
tehdit eden)

Bağışıklık sistemi hastalıkları
Seyrek: Alerjik reaksiyon, alerjik ödem / anjiyoödem
Çok seyrek: Anafilaktik reaksiyon, anafilaktik şok (hayatı tehdit eden), serum hastal ığı benzeri reaksiyon

Metabolizma ve beslenme hastahklan
Yaygın olmayan: Anoreksi
Seyrek: Hiperglisemi

Psikiyatrik hastalıklar
Yaygı n olmayan: Psikomotor hiperaktivite/ajitasyon
Seyrek: Konfüzyon ve oryantasyon bozuklu ğu, anksiyete reaksiyonlan, anormal rüyalar (kabus), depresyon,
halüsinasyon
Çok seyrek: Psikotik reaksiyonlar

Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın olmayan: Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku bozuklukları, tat bozuklukları
Seyrek: Parestezi (periferik paraljezi) ve disestezi, hipoestezi, tremor (titreme), nöbetler, vertigo
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Çok seyrek: Migren, koordinasyon bozuklu ğu, koku bozuklukları, hiperestezi, intrakraniyal hipertansiyon
Bilinmeyen: Periferal nöropati ve polinöropati

Göz hastalıkları
Seyrek: Görsel bozukluk
Çok seyrek: Görsel renk bozukluklar ı

Kulak ve iç kulak hastal ıkları
Seyrek: Kulak ç ınlaması, işitme kaybı
Çok seyrek: i şitme azalmas ı

Kardiyak hastalıklar
Seyrek: Taşikardi
Bilinmeyen: QT uzaması , ventriküler aritmi, torsades de pointes*.

Vasküler hastalıklar
Seyrek: Vazodilatasyon, hipotansiyon, senkop
Çok seyrek: Vaskülit

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar
Seyrek: Dispne (ast ımla ilgili durumlar dahil)

Gastrointestinal hastalıklar
Yaygın: Bulantı, diyare
Yaygın olmayan: Gastrointestinal ve abdominal a ğn, dispepsi, gaz şişkinliği, kusma
Çok seyrek: Pankreatit

Hepatobiliyer hastal ıklar
Yaygın olmayan: Transaminaz seviyelerinde art ış, bilirubin artışı
Seyrek: Hepatik yetmezlik, sar ılık, hepatit (infektif olmayan)
Çok seyrek: Karaci ğer nekrozu (çok nadiren hayat ı tehdit eden karaciğer yetmezliğine ilerleyebilir)

Deri ve deri altı doku hastalıkları
Yaygın olmayan: Döküntü, ka şmtı, ürtiker
Seyrek: I şık duyarl ılığı reaksiyonlan, spesifik olmayan veziküller
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Çok seyrek: Pete şi, eritema multiforme minör, eritema nodosum, Stevens-Johnson sendromu (hayat ı tehdit
edici), toksik epidermal nekroliz (hayat ı tehdit edici)

Kas-iskelet bozukluldan, ba ğ doku ve kemik hastahklan
Yaygın olmayan: Artralji (eklem ağrısı)
Seyrek: Miyalji, artrit, kas-iskelet a ğrısı
Çok seyrek: Kas güçsüzlü ğü, tendinit, tendon rüptürü (çoğunlukla Aşil tendonu), myastenia gravis belirtilerinin
alevlenmesi

Böbrek ve idrar yolu hastahklan
Yaygın olmayan: Renal bozukluk
Seyrek: Hematüri, kristalüri, tübülointerstisyel nefrit, akut renal yetmezlik

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ili şkin hastalıklar
Yaygın: Enfeksiyon
Yaygın olmayan: Spesifik olmayan a ğrı, rahatsızlık hissi, ateş, yorgunluk (asteni)
Seyrek: Ödem, terleme (hiperhidrozis)
Çok seyrek: Yürüyüş bozukluğu
Araştı rmalar
Yaygı n olmayan: Alkalen fosfataz düzeyinde art ış
Seyrek: Anormal protrombin seviyesi, amilaz art ışı
Aşağı daki istenmeyen yan etkiler intravenöz veya ard ışı k (intravenöz tedaviden sonra oral tedavi) tedavi
uygulanan hasta alt gruplar ında daha yüksek bir s ıklık kategorisine girmektedir.
* Bu reaksiyonlar, pazarlama sonras ı çal ışmalardan ve genelde QT uzamas ı risk faktörü olan
hastalardan elde edilen advers reaksiyonlard ır (bkz. bölüm 4.4.).
Aş ağı da belirtilen istenmeyen etkiler, intravenöz ya da s ıralı (intravenöz ila oral) tedavi
uygulanan hasta alt gruplar ında daha yüksek bir s ıklık kategorisine sahiptir.
Yayg ın

Kusma, transaminazlarda geçici art ış, döküntü

Yayg ın
olmayan

Trombositopeni, trombositemi, konfüzyon ve oryantasyon bozuklu ğu,
halüsinasyon, parestezi ve disestezi, hipoestezi, nöbetler, vertigo, görme
bozukluklar ı , işitme kayb ı, taş ikardi, vazodilatasyon, hipotansiyon, geçici
hepatik yetmezlik, sarı l ık, renal yetmezlik, ödem
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Seyrek

Pansitopeni, kemik iliği depresyonu, anafilaktik şok, psikotik reaksiyonlar,
migren, koku alma bozukluklar ı, işitme azalmas ı, vaskülit, pankreatit,
karaci ğer nekrozu, pete ş i, tendon y ırt ılması

Ornidazol
Çok yayg ın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yayg ın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek
(>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin
edilemiyor).
Kan ve lenf sistemi hastal ıkları
Seyrek: Lökopeni
Sinir sistemi hastal ıkları
Çok seyrek: Uyku hali, baş ağrıs ı, baş dönmesi, tremor, rijidite, koordinasyon bozukluklar ı, nöbet,
yorgunluk, vertigo, geçici bilinç kayb ı ve duyusal veya kar ışık periferal nöropati
Gastrointestinal hastal ıklar
Yayg ın olmayan: Bulant ı, kusma, ishal, epigastrik rahats ızlık, ağız kurulu ğu ve iştahs ızlık.
Seyrek: Tat alma bozuklu ğu
Hepato-bilier hastal ıklar
Bilinmiyor: Sar ılık, anormal karaci ğer fonksiyon testleri
Deri ve deri altı doku hastalıkları
Seyrek: Ka şıntı ve cilt reaksiyonlar ı
Ş üpheli advers reaksiyonlar ın raporlanması
Ruhsatland ırma sonras ı şüpheli ilaç advers reaksiyonlar ının raporlanmas ı büyük önem taşımaktadır.
Raporlama yapı lması , ilac ın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sa ğlar. Sağl ık
mesle ği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi
(TOFAM)'ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr ; e- posta: tufam@titck.gov.tr ; tel: 0 800 314
00 08; faks: O 312 218 35 99)
4.9. Doz aşı m ı ve tedavisi
Siprofloksasin
Baz ı durumlarda akut, a şırı doz belirtisi olarak reversibl renal toksisite bildirilmi ştir.
Doz aşım ındaki semptomlar ba ş dönmesi, tremor, ba ş ağrıs ı, yorgunluk, nöbetler, halüsinasyonlar,
konfüzyon, abdominal rahats ızlık, renal ve hepatik bozuklu ğun yan ı sıra kristalüri ve hematüriden
olu şur. Geri döndürülebilir renal toksisite bildirilmi ştir.
Bu nedenle rutin acil önlemlerin d ışında renal fonksiyonun izlenmesi ve siprofloksasin
absorpsiyonunun azalmas ı için Mg2+ veya Ca2+ içeren antasitlerin verilmesi önerilir. Hemodiyaliz
veya peritonyal diyaliz ile sadece az miktarda (<%10) siprofloksasin uzakla ştırı labilir.
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Ornidazol
Doz a şım ı nda istenmeyen etkiler ba şl ığı altında belirtilen semptomlar, daha ş iddetli olarak meydana
gelir.
Ornidazor ün spesifik bir antidotu yoktur. Kramp durumunda, diazepam verilmesi tavsiye edilir.
5. FARMAKOLOJİK ÖZELLİ KLER
5.1. Farmakodinamik özellikler
Siprofloksasin
Farmakoterapötik grup: Fluorokinolonlar
ATC kodu: JO 1 MA02
Siprofloksasin sentetik, geni ş spektrumlu bir kinolon antibakteriyel ajand ır.
Etki Mekanizmas ı
Siprofloksasin, çok çe ş itli gram negatif ve gram pozitif mikroorganizmalara kar şı in vitro etkinliğe
sahiptir. Siprofloksasinin bakterisid özelliği bakteriyel DNA replikasyonu, transkripsiyonu, onar ım ı
ve rekombinasyonu için gerekli enzimler olan tip II topoizomeraz (topoizomeraz IV ve DNA giraz)
enzimlerinin inhibisyonunu içermektedir.
,

Direnç Mekanizmas ı
In vitro siprofloksasin direnci yaygınlıkla çoklu ad ımlı mutasyonlar arac ılığıyla bakteriyel
topoizomerazlar ve DNA girazdaki hedef alan mutasyonlar ına bağlıd ır. Tekli mutasyonlar klinik
dirençten çok duyarl ı l ı kta azalmaya neden olabilir, ancak çoklu mutasyonlar genellikle klinik
siprofloksasin direnci ve kinolon s ınıfı aras ında çapraz dirençle sonuçlanabilir.
Geçirgenlik bariyerleri (Pseudomonas aeruginosa'da yaygmd ır) ve efflux mekanizmalar ı gibi di ğer
antibiyotikleri inaktive eden direnç mekanizmalar ı siprofloksasine duyarl ılığı etkileyebilir. Qnr geni
tarafından kodlanm ış plazmid-arac ı lı direnç bildirilmiştir. Penisilinler, sefalosporinler, aminoglikozidler,
makrolidler ve tetrasiklinleri etkisiz k ı lan direnç mekanizmalar ı siprofloksasinin antibakteriyel
etkinli ğ ini engellemeyebilirler, siprofloksasin ve di ğer bir antimikrobiyal s ın ıf aras ında bilinen bir çapraz
direnç yoktur. Bu ilaçlara dirençli organizmalar, siprofloksasine duyarl ı olabilir.
Minimal bakterisid konsantrasyonu (MBK), minimal inhibitör konsantrasyonunu (M İK) genellikle 2
faktörden daha fazla geçmez.
Siprofloksasine in vitro Duyarlılık
Kazan ılan direncin prevalans ı , co ğrafi olarak ve zamanla de ği şebilmektedir, özellikle ciddi
enfeksiyonları n tedavisinde, belirli türler için dirence ait lokal bilgiler istenir. Gerekti ği takdirde, ajan ın
en azından baz ı enfeksiyon türleri için kullan ımının sorguland ığı , direncin yerel prevalans ı nın artt ığı
durumlarda, uzmanlardan görü ş istenebilir.
A şağı da s ı ralanan bakteri cins ve türlerinin in vitro koşullarda siprofloksasine yayg ı n biçimde duyarl ı oldu ğu
gösterilmi ştir:
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Aerobik Gram-pozitif Mikroorganizmalar
Bacillus anthracis
Enterococcus faecalis
Staphylococcus aureus
Staphylococcus saprophyticus
Aerobik Gram-negatif Mikroorganizmalar
Aeromonas spp.
Brucella spp.
Citrobacter koseri
Francisella tularensis
Haemophilus ducrevi
Haemophilius influenzae *
Legionella spp.

(birçok su şu sadece orta derecede duyarl ı dır)
(metisiline-duyarl ı)

Moraxella catarrhalis*
Neisseria meningitidis
Pasteurella spp.
Salmonella spp. *
Shigella spp. *
Vibrio spp.
Yersinia pestis

*Klinik olarak etkilili ği gösterilmi ştir.
Anaerobik Mikroorganizmalar
Mobiluncus
Diğer Mikroorganizmalar
Chlamydia trachomatis
Chlamydia pneumoniae
Mycoplasma hominis
Mycoplasma pneumoniae
A şağıdaki mikroorganizmalar siprofloksasine de ği şken derecelerde duyarl ı lık sergiler: Acinetobacter
baumannii, Burkholderia cepacia, Camplybacter spp., Citrobacter freundii, Enterococcus faecalis,
Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella
oxytoca, Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Providencia
spp., Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas fluorescens, Serratia marcescens, Streptococcus
pneumoniae, Peptostreptococcus spp., Propionibacterium acnes.
Aşağıda belirtilen mikroorganizmalar do ğaları gere ği siprofloksasine dirençli kabul edilir:
Staphylococcus aureus (metisiline - duyarl ı) ve Stenotrophomonas maltophilia, Actinomyces,
Enterococcus faecium, Listeria monocytogenes, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealitycum,
Anaerobik mikroorganizmalar (Mobiluncus, Peptostrococcus, Propionibacterium acnes dışı nda)
Ornidazol
Farmakoterapötik grubu: Antiprotozoal ilaçlar-Amebiazis ve di ğer protozoal hastal ıklarda kullan ı lan
aj anlar
ATC kodu: POl ABO3
Ornidazol, Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica ve Giardia lamblia (Giardia intestinalis)
ve ayn ı zamanda Bacteroides ve Clostridium türleri, Fusobacterium türleri gibi belirli anaerobik
bakteriler ve anaerob koklara kar şı etkilidir.
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5.2. Farmakokinetik özellikler
Genel özellikler
Siprofloksasin
Siprofloksasinin farmakokineti ği insanlarda de ğişik popülasyonlarda de ğerlendirilmi ştir. Her 12
saatte bir oral olarak 500 mg siprofloksasin alan yeti şkinlerde, kararl ı durumda ulaşılan ortalama
pik serum konsantrasyonu 2.97 !.1 g/mUdir; her 12 saatte bir intravenöz 400 mg siprofloksasin
uygulanmas ın ı takiben kararl ı durumda ula şı lan ortalama pik serum konsantrasyonu ise 4.56
I.ı g/m1; dir. Her iki rejim için kararl ı durumdaki ortalama vadi serum konsantrasyonu 0.2 g g/mL"dir.
6-16 yaşlar ı aras ındaki 10 pediatrik hastada yap ılan bir çal ışmada, 12 saat ara ile yap ılan 10 mg/kg
dozundaki, 30 dakikal ık 2 intravenöz enfilzyonu takiben ula şı lan pik plazma konsantrasyonu 8.3
gg/mUdir ve vadi konsantrasyonlar ı 0.09-0.26 gg/mL aras ında de ğiş kenlik gösterir. İ kinci
intravenöz enfüzyondan sonra, 12 saatte bir uygulanan 15 mg/kg'l ık oral tedaviye geçirilen hastalar
ilk oral dozdan sonra 3.6 i_ı g /mL'lik bir ortalama pik konsantrasyonuna ula şır. Siprofloksasin' in
pediyatrik hastalara uygulanmas ını takiben -k ıkırdak üzerindeki etkileri dahil- uzun dönem
güvenlilik verileri s ınırlıd ır (ilave bilgi için, "Özel Uyar ılar ve Önlemler" bölümüne bak ınız).

Emil im :
İntravenöz infüzyondan sonra maksimum serum konsantrasyonuna infüzyonun sonunda ula şır.
İntravenöz yoldan farmakokineti ği 400 mg doza kadar do ğrusaldır.
İ nfüzyon uygulamas ına baş ladıktan sonraki süre (saat) içinde siprofloksasin
ortalama serum konsantrasyonlar ı (mg/L)
Süre
(saat)
0.5
0.75
1.00
1.50
2.50
4.50
8.50
12.50

100 mg/L iv
(30 dk. inf.)
1.8
0.80
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.04

200 mg/L iv
(30 dk. inf.)
3.4
1.40
1.00
0.70
0.50
0.30
0.10
0.10

400 mg/L iv
(60 dk.inf.)
3.2
3.50
3.90
1.80
1.20
0.70
0.40
0.20

Farmakokinetik parametreler aç ı sından intravenöz günde iki defa ve günde üç defa doz rejimlerinin
karşı laştırılmasında, siprofloksasin ve metabolitlerinin birikmedi ği görülmüştür.
200 mg siprofloksasin 60 dakika i.v. infüzyon veya 250 mg siprofloksasin oral yolla her 12 saatte bir
verilmi ş, serum konsantrasyon-zaman profili e ğrisi altında kalan alan (EAA) e şdeğer bulunmu ştur.
400 mg siprofloksasin 60 dakika i.v. infüzyon veya 500 mg siprofloksasin oral yolla her 12 saatte bir
verildi ğinde, konsantrasyon-zaman e ğrisi altında kalan alan (EAA) aç ı sından biyoe şdeğer bulunmuştur.
400 mg siprofloksasinin 60 dakika i.v. infüzyonu ile bulunan Cmaks değeri, 750 mg oral dozun Cmaks
değerine benzemektedir.
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Her 8 saatte bir 400 mg siprofloksasin 60 dakika i.v. infüzyon ile her 12 saatte bir 750 mg oral
siprofloksasin konsantrasyon-zaman e ğrisi altında kalan alan (EAA) aç ı sından biyoe şdeğerdir.
Dağılım:
Siprofloksasin proteinlere dü şük oranda (% 20-30) ba ğlan ır ve plazmada büyük ölçüde non-iyonize
formda bulunur. Ekstravasküler bo şluğa difüze olur. Kararl ı durumda dağılım hacmi büyük olup (23 L/kg) serum düzeyini a şan konsantrasyonda dokulara geçer.
Biyotransformasyon:
Düşük konsantrasyonlu 4 metaboliti oldu ğu bildirilmiştir. Bu metabolitler desetilensiprofloksasin
(M1), sulfosiprofloksasin (M2), oksosiprofloksasin (M3) ve formilsiprofloksasin (M4) olup; M1 ve
M3'ün in vitro antimikrobiyal aktivitesi nalidiksik asitle karşılaştırı labilir niteliktedir. Daha az
miktarda bulunan M4'ün in vitro antimikrobiyal aktivitesi ise norfloksasine e şdeğerdir.
Eliminasyon:
Siprofloksasin büyük ölçüde renal yolla de ğişmemiş halde at ı l ır. Daha küçük oranda ise renal yol
d ışından, özellikle feçesle itrah edilir.
Siprofloksasin atılım ı (Dozun % oran ı) İntravenöz
İ drar
61.5
9.5

Siprofloksasin
Metabolitler (M1-M4)

Feçes
15.2
2.6

Renal klerens 0.18-0.3 L/saat/kg, total vücut klerensi 0.48-0.60 L/saat/kg'd ır.
Siprofloksasin glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyona maruz kal ır.
Siprofloksasinin non-renal sekresyonu ba şlıca metabolizma kadar aktif transintestinal sekresyona
bağl ıdır. Dozun %1 'i safra yoluyla at ılır ve siprofloksasin safrada yüksek konsantrasyonda bulunur.
Ornidazol
Emilim: Oral uygulamadan sonra ornidazol h ızla emilir. Ortalama absorpsiyonu %90'd ır. 3 saat
içinde pik plazma konsantrasyonlar ına ulaş ıhr.
Dağı lım: Ornidazolün plazma proteinlerine ba ğlanma oran ı %13'tür. Ornidazol serebrospinal
sıv ıya, vücut s ıv ı larma ve dokulara etkili konsantrasyonlarda geçer. Farkl ı endikasyonlara göre
plazma konsantrasyonlar ın ın (6-36 mg/L) optimal aral ıktad ır. Sa ğlıklı gönüllülerde her 12 saatte bir
500 mg veya 1000 mg'l ık dozun tekrarlanarak uygulamas ı sonras ı, birikme faktörü 1.5-2.5 olarak
hesaplanm ıştır.
-hidroksimetil
Biyotransformasyon: Ornidazol karaci ğerde başl ıca 2-hidroksimetil ve
metabolitlerine metabolize olur. De ğişmeyen ornidazole göre, her iki ana metabolit Trichomonas
vaginalis ve anaerobik bakterilere kar şı daha az etkilidir.
17

Atı lım: Yar ı ömrü yaklaşı k 13 saattir. Alman tek dozun, %85'i ilk 5 gün içinde ço ğu metabolize
olarak at ılır. Dozun %4' ü de ğişmeyen bile ş ik olarak idrarla at ı lmaktad ır.
Doğrus all ı k/ doğrusal olmayan durum:
Ornidazol, do ğrusal bir farmakokinetik profıl gösterir.
Hastalardaki ka rakteristik özellikler
Karaci ğer yetmezli ği: Karaci ğer sirozu olan hastalarda sa ğl ıklı bireylere göre eliminasyon yar ı
ömrü daha uzun (22'ye 14 saat) ve klerens daha dü şüktür (35'e 51 mL/dakika). A ğır karaci ğer
yetmezli ği olan hastalarda doz aral ığı iki kat fazla olmal ıd ır.
Böbrek yetmezli ği: Ornidazol farmakokineti ği böbrek yetmezli ğinde de ğişmez. Dolay ıs ıyla böbrek
fonksiyon yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamas ı yap ılmas ına gerek yoktur.
Ornidazol hemodiyaliz yoluyla uzaklaşt ırı lır. Eğer günlük doz 2 g/gün ise ilave bir doz olarak
500 mg ornidazol uygulanmal ıd ır veya günlük doz 1 g/gün ise 250 mg ornidazol ilave bir doz
olarak hemodiyalize ba şlamadan önce uygulanmalıdır.
5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri
Siprofloksasin
Klinik olmayan veriler, tek doz toksisitesi, tekrarl ı doz toksisitesi, karsinojenik potansiyel veya
üreme toksisitesiyle ilgili geleneksel çal ışmalar zemininde insanlar için hiçbir özel risk ortaya
ç ı karmam ıştır. Bir dizi di ğer kinolonda oldu ğu gibi siprofloksasin klinik olarak ili şkili
maruziyet seviyelerinde hayvanlarda fototoksiktir. Fotomutajenisite / fotokarsinojenisite verileri
in vitro ve hayvan deneylerinde siprofloksasinin zay ı f fotomutajenik veya fototümörijenik
etkisini göstermi ştir. Bu etki di ğer giraz inhibitörlerinin etkisiyle kar şı laştırı labilir düzeydedir.
Artiküler tolerabilite:
Di ğer giraz inhibitörleri için bildirildi ği gibi, siprofloksasin olgunlaşmamış hayvanlarda yüksek
ağı rl ı k kald ı ran büyük eklemlerde hasara neden olur. K ık ı rdak hasar ı nın derecesi ya ş , tür ve
doza göre de ği ş iklik gösterir; bu hasar eklemler üzerindeki a ğırl ığı alarak azalt ı labilir. Olgun
hayvanlarla (s ıçan, köpek) yap ı lan çal ışmalar kıkı rdak lezyonlar ına ait kan ıt ortaya
ç ı karmam ıştı r. Genç beagle köpekleriyle yap ı lan bir çal ışmada, siprofloksasin iki haftal ık
tedavinin ard ından terapötik dozlarda ş iddetli artiküler de ği ş ikliklere neden olmu ştur ve bu
de ği ş iklikler 5 ay sonra hala gözlenebilmektedir.
Ornidazol
Geçerli de ğildir.
6. FARMASÖT İK ÖZELL İKLER
6.1. Yard ımcı maddelerin listesi
Sodyum ni şasta glikolat
Kroskarmelloz sodyum
Povidon
Magnezyum stearat
Silika kolloidal susuz
Talk
M ı sır ni şastas ı
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Film Kaplama içeri ği;
Laktoz monohidrat
Hipromelloz (E464)
Titanyum dioksit (E 171)
Demir oksit sarı (El 72)
Triasetin
Demir oksit siyah (E172)
6.2. Geçimsizlikler
Yeterli veri yoktur.
6.3. Raf Ömrü
24 ay
6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler
25°C'nin alt ındaki oda s ıcakl ığında ve kuru ortamda saklay ınız.
6.5. Ambalajın niteli ği ve içeri ği:
10 tablet içeren şeffaf PVC/Alu blister ambalajlarda sunulmaktad ır.
6.6. Beş eri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhas ı ve diğer özel önlemler
Kullan ılmam ış olan ürünler ya da at ık materyaller "T ıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeli ği" ve
"Ambalaj ve Ambalaj At ıklarının Kontrolü Yönetmeli ği"ne uygun olarak imha edilmelidir.
7. RUHSAT SAHİBİ
GENER İ CA ilaç San. ve Tic. A. Ş .
Maslak-Sar ıyer/ISTANBUL
Tel: O 212 376 65 00
Faks: O 212 213 53 24
8. RUHSAT NUMARASI
2017/146
9. RUHSAT TARİ Hİ/RUHSAT YENİLEME TARİ Hİ
İ lk ruhsat tarihi: 23.03.2017
Ruhsat yenileme tarihi:
10. KÜB'ÜN YENİ LENME TARİ Hİ
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