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Claritromicină
pronuntat ca (kla rith' roe mye sin)

de ce este prescris acest medicament?

Claritromicina este utilizată pentru a trata anumite infecții bacteriene, cum ar fi pneumonia (o infecție pulmonară), bronșita 

(infecția tuburilor care duc la plămâni) și infecțiile urechilor, sinusurilor, pielii și gâtului. De asemenea, este utilizat pentru a 

trata și a preveni diseminareaMycobacterium aviuminfecție complexă (MAC) [un tip de infecție pulmonară care afectează 

adesea persoanele cu virusul imunodeficienței umane (HIV)]. Este utilizat în combinație cu alte medicamente pentru a 

eliminaH. pylori, o bacterie care provoacă ulcere. Claritromicina face parte dintr-o clasă de medicamente numite antibiotice 

macrolide. Funcționează prin oprirea creșterii bacteriilor.

Antibioticele precum claritromicina nu vor funcționa pentru răceli, gripă sau alte infecții virale. Luarea de antibiotice 

atunci când acestea nu sunt necesare crește riscul de a face mai târziu o infecție care rezistă tratamentului cu antibiotice.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Claritromicina vine sub formă de comprimat, un comprimat cu eliberare prelungită (cu acțiune prelungită) și o suspensie (lichid) de 

administrat pe cale orală. Comprimatul și lichidul obișnuit sunt de obicei luate cu sau fără alimente la fiecare 8 (de trei ori pe zi) până la 12 

ore (de două ori pe zi) timp de 7 până la 14 zile. Comprimatul cu eliberare prelungită se ia de obicei cu alimente la fiecare 24 de ore (o dată 

pe zi) timp de 7 până la 14 zile. Medicul dumneavoastră vă poate spune să luați claritromicină pentru o perioadă mai lungă de timp, în 

funcție de starea dumneavoastră. Luați claritromicină aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe 

eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați 

claritromicină exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul 

dumneavoastră.

Agitați bine suspensia înainte de fiecare utilizare pentru a amesteca medicamentul în mod uniform.

Înghițiți comprimatele cu acțiune prelungită întregi; nu le despicați, mestecați sau zdrobiți.

Ar trebui să începeți să vă simțiți mai bine în primele zile de tratament cu claritromicină. Dacă simptomele dumneavoastră nu se 

îmbunătățesc sau se agravează, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Luați claritromicină până când terminați prescripția, chiar dacă vă simțiți mai bine. Dacă încetați să luați claritromicină prea 

devreme sau săriți peste doze, este posibil ca infecția dumneavoastră să nu fie complet tratată și bacteria
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poate deveni rezistent la antibiotice.

există utilizări pentru acest medicament

Claritromicina este, de asemenea, utilizată uneori pentru a trata alte tipuri de infecții, inclusiv boala Lyme (o infecție care se poate 

dezvolta după ce o persoană este mușcată de o căpușă), criptosporidioza (o infecție care provoacă diaree), boala zgârieturii pisicii 

(o infecție care se poate dezvolta după o căpușă). persoana este muscata sau zgariata de o pisica), boala legionarilor (tip de 

infectie pulmonara) si pertussis (tuse convulsiva; o infectie grava care poate provoca tuse severa). Este, de asemenea, uneori 

utilizat pentru a preveni infecțiile cardiace la pacienții care efectuează proceduri dentare sau alte proceduri. Discutați cu medicul 

dumneavoastră despre posibilele riscuri ale utilizării acestui medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua claritromicină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la claritromicină, azitromicină (Zithromax, Zmax), 
eritromicină (EES, Eryc, Erythrocin, PCE, altele), telitromicină (nu este disponibilă în SUA; Ketek), orice alte medicamente 
sau oricare dintre ingrediente din preparatele cu claritromicină. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră dacă luați cisapridă (Propulsid; nu este disponibil în SUA), colchicină (Colcrys, 
Mitigare) dacă aveți boală renală sau hepatică, dihidroergotamina (DHE 45, Migranal), ergotamină (Ergomar, în 
Cafergot, în Migergot), lomitapide (Juxtapid), lovastatin (în Advicor), pimozidă (Orap) sau simvastatină (Flolipid, 
Zocor, în Vytorin). Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați claritromicină dacă luați unul sau mai 
multe dintre aceste medicamente.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată icter (îngălbenirea pielii sau a ochilor) sau alte 
probleme hepatice în timp ce luați claritromicină. Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați claritromicină.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără 
prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să 
le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: anticoagulante („diluanți ai sângelui”), cum ar 
fi warfarina (Coumadin, Jantoven); anumite benzodiazepine, cum ar fi alprazolam (Xanax), midazolam și 
triazolam (Halcion); bromocriptină (Parlodel); blocante ale canalelor de calciu, cum ar fi amlodipina 
(Norvasc, în Caduet, în Lotrel), diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac), nifedipină (Adalat, Afeditab CR) și 
verapamil (Calan, Verelan, în Tarka, altele); carbamazepină (Epitol, Tegretol, Teril, altele); colchicina (Colcrys, 
Mitigare); anumite medicamente pentru HIV, cum ar fi atazanavir (Reyataz), didanozină (Videx), efavirenz 
(Sustiva, în Atripla), etravirina (Intelence), nevirapină (Viramune), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, în 
Kaletra), saquinavir (Invirase) și zidovudină (AZT, Retrovir); anumite medicamente pentru bătăile neregulate 
ale inimii, cum ar fi amiodarona (Pacerone), disopiramida (Norpace), dofetilidă (Tikosyn), procainamidă, 
chinidină (în Nuedexta) și sotalol (Betapace, Sorine); medicamente care scad colesterolul (statine), cum ar fi 
atorvastatina (Lipitor, în Caduet) și pravastatina (Pravachol); cilostazol; ciclosporină (Gengraf, Neoral, 
Sandimmune); darifenacin (Enablex); digoxină (Digitek, Lanoxin); erlotinib (Tarceva); eszopiclonă (Lunesta); 
fluconazol (Diflucan); insulină; itraconazol (Onmel, Sporanox); maraviroc (Selzentry); metilprednisolon 
(Medrol); omeprazol (Prilosec); medicamente orale pentru diabet, cum ar fi nateglinidă (Starlix), pioglitazonă 
(Actos, în Actoplus Met, în Duetact), repaglinidă (Prandin, în Prandimet), și rosiglitazonă (Avandia, în 
Avandamet, în Avandaryl); fenobarbital; fenitoină (Dilantin, Phenytek); quetiapină (Seroquel); ranitidină 
(Zantac); rifabutină (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane, în Rifater, în Rifamate); rifapentină (Priftin); 
sildenafil (Revatio, Viagra); tacrolimus (Astagraf, Prograf); teofilina (Elixophyllin, Theo-24, Theochron); 
tadalafil (Adcirca,
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Cialis); tolterodină (Detrol); valproat (Depacon); vardenafil (Levitra, Staxyn); și vinblastină. Multe alte medicamente pot 
interacționa și cu claritromicina, așa că spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și 
despre cele care nu apar pe această listă. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de 
medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră ce produse din plante luați, în special sunătoare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată un interval QT prelungit (o problemă rară a 
inimii care poate provoca leșin sau bătăi neregulate ale inimii), aritmie ventriculară (ritmuri anormale ale inimii), 
un nivel scăzut de magneziu sau potasiu în sânge, miastenia gravis ( MG; o tulburare a sistemului nervos care 
cauzează slăbiciune musculară), sau dacă aveți sau ați avut vreodată bătăi neregulate ale inimii, boală 
coronariană (îngustarea vaselor de sânge care furnizează sânge la inimă) sau boli ale rinichilor sau ficatului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți 
gravidă în timp ce luați claritromicină, adresați-vă medicului dumneavoastră. Claritromicina poate dăuna fătului.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați 

claritromicină.

trebuie să știți că claritromicina vă poate face amețit, confuz sau dezorientat. Nu conduceți o mașină și 
nu utilizați utilaje până nu știți cum vă afectează acest medicament.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 
peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Claritromicina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 
simptome este severe sau nu dispare:

diaree

greaţă

vărsături

dureri de stomac

arsuri la stomac

gaz

schimbarea gustului

durere de cap

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat 
medicului dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:
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durere în piept, dificultăți de respirație, dificultăți de respirație, durere sau slăbiciune în partea laterală a corpului sau vorbire greșită

diaree severă cu scaune apoase sau sângeroase (până la 2 luni după tratament)

eczemă

urticarie

mâncărime

umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor, ochilor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

dificultăți de respirație sau de înghițire

răguşeală

piele descuamată sau formată de vezicule

febră

îngălbenirea pielii sau a ochilor

oboseală extremă

sângerări sau vânătăi neobișnuite

lipsa de energie

pierderea poftei de mâncare

durere în partea dreaptă sus a stomacului

urină de culoare închisă

simptome asemănătoare gripei

bătăi rapide, puternice sau neregulate ale inimii

slăbiciune musculară, cum ar fi dificultăți de mestecat, de vorbit sau de a efectua activități zilnice

viziune dubla

Claritromicina poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport programului online de 

raportare a evenimentelor adverse MedWatch al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați 
comprimatele la temperatura camerei și ferite de lumină, exces de căldură și umiditate (nu în baie). Nu puneți 
suspensia la frigider. Păstrați-l la temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate. Aruncați 
orice suspensie neutilizată după 14 zile.
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Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii 

mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și 

plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii 

și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai 

bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau 

contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați 

site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe 

informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

dureri de stomac

greaţă

vărsături

diaree

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră poate comanda anumite teste de laborator pentru a verifica 

răspunsul organismului dumneavoastră la claritromicină.

Comprimatul cu eliberare prelungită nu se dizolvă în stomac după înghițire. Acesta eliberează încet medicamentul 

pe măsură ce trece prin sistemul dumneavoastră digestiv. Este posibil să observați învelișul tabletei în scaun. 

Acest lucru este normal și nu înseamnă că nu ați primit doza completă de medicament.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Rețeta dumneavoastră probabil nu poate fi reîncărcată. Dacă mai aveți simptome de 

infecție după ce ați terminat cu claritromicină, sunați la medicul dumneavoastră.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte 

suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat 

într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand
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Biaxin®Filmtab®

Biaxin®Granule

Biaxin®XL Filmtab

Biaxin®XL Pac¶

¶ -Acest produs de marcă nu mai este pe piață. Pot fi disponibile alternative generice.
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