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klaritromisin
(kla rith' roe mye sin) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Klaritromisin, pnömoni (akciğer enfeksiyonu), bronşit (akciğerlere giden tüplerin enfeksiyonu) ve kulak, sinüs, 
deri ve boğaz enfeksiyonları gibi bazı bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca yayılmayı 
tedavi etmek ve önlemek için kullanılır.mikobakteriyum aviumkompleks (MAC) enfeksiyonu [genellikle insan 
immün yetmezlik virüsü (HIV) olan insanları etkileyen bir tür akciğer enfeksiyonu]. ortadan kaldırmak için diğer 
ilaçlarla birlikte kullanılır.H. pilori, ülsere neden olan bir bakteri. Klaritromisin, makrolid antibiyotik adı verilen 
bir ilaç sınıfındadır. Bakterilerin büyümesini durdurarak çalışır.

Klaritromisin gibi antibiyotikler soğuk algınlığı, grip veya diğer viral enfeksiyonlarda işe yaramaz. Gerekmediğinde 

antibiyotik almak, daha sonra antibiyotik tedavisine direnen bir enfeksiyona yakalanma riskinizi artırır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Klaritromisin bir tablet, uzun süreli salınımlı (uzun etkili) bir tablet ve ağızdan alınacak bir süspansiyon (sıvı) 
olarak gelir. Normal tablet ve sıvı genellikle 7 ila 14 gün boyunca her 8 (günde üç kez) ila 12 saatte bir (günde 
iki kez) aç veya tok karnına alınır. Uzatılmış salımlı tablet genellikle 7 ila 14 gün boyunca her 24 saatte bir 
(günde bir kez) yemekle birlikte alınır. Doktorunuz, durumunuza bağlı olarak size klaritromisin'i daha uzun süre 
kullanmanızı söyleyebilir. Klaritromisin'i her gün yaklaşık aynı saatte/saatlerde alın. Reçete etiketinizdeki 
talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını 
isteyin. Klaritromisin'i aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın 
veya daha sık almayın.

İlacı eşit şekilde karıştırmak için her kullanımdan önce süspansiyonu iyice çalkalayın.

Uzun etkili tabletleri bütün olarak yutunuz; bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin.

Klaritromisin tedavisinin ilk birkaç gününde kendinizi daha iyi hissetmeye başlamalısınız. Belirtileriniz 
düzelmezse veya kötüleşirse doktorunuzu arayın.

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, reçeteyi bitirene kadar klaritromisin alınız. Klaritromisin almayı çok erken 

bırakırsanız veya dozları atlarsanız, enfeksiyonunuz tamamen tedavi edilemeyebilir ve bakteriler
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antibiyotiklere dirençli hale gelebilir.

bu ilacın kullanım alanları

Klaritromisin ayrıca bazen Lyme hastalığı (bir kişinin bir kene tarafından ısırılmasından sonra gelişebilen bir enfeksiyon), 

kriptosporidiosis (ishhale neden olan bir enfeksiyon), kedi tırmığı hastalığı (bir kişinin kene tarafından ısırılmasından sonra 

gelişebilen bir enfeksiyon) dahil olmak üzere diğer enfeksiyon türlerini tedavi etmek için de kullanılır. kişi bir kedi 

tarafından ısırılır veya çizilirse), Lejyoner hastalığı (akciğer enfeksiyonu türü) ve boğmaca (boğmaca; şiddetli öksürüğe 

neden olabilen ciddi bir enfeksiyon). Ayrıca bazen diş veya başka işlemler geçiren hastalarda kalp enfeksiyonunu önlemek 

için de kullanılır. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın olası riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Klaritromisin almadan önce,

klaritromisin, azitromisin (Zithromax, Zmax), eritromisin (EES, Eryc, Eritrosin, PCE, diğerleri), 
telitromisin (ABD'de mevcut değildir; Ketek), diğer ilaçlar veya herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. klaritromisin preparatlarındaki bileşenler. Eczacınızdan 
bileşenlerin bir listesini isteyin.

sisaprid (Propulsid; ABD'de bulunmamaktadır), kolşisin (Colcrys, Mitigare), böbrek veya karaciğer 
hastalığınız, dihidroergotamin (DHE 45, Migranal), ergotamin (Ergomar, Cafergot'ta, Migergot'ta) 
kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. lomitapid (Juxtapid), lovastatin (Advicor'da), pimozid (Orap) veya 
simvastatin (Vytorin'de Flolipid, Zocor). Bu ilaçlardan bir veya daha fazlasını alıyorsanız, doktorunuz 
muhtemelen size klaritromisin almamanızı söyleyecektir.

Klaritromisin kullanırken sarılık (ciltte veya gözlerde sararma) veya başka karaciğer sorunlarınız olup 
olmadığını doktorunuza söyleyin. Doktorunuz muhtemelen size klaritromisin almamanızı söyleyecektir.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini 
ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini 
belirttiğinizden emin olun: varfarin (Coumadin, Jantoven) gibi antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar'); 
alprazolam (Xanax), midazolam ve triazolam (Halcion) gibi bazı benzodiazepinler; bromokriptin 
(Parlodel); amlodipin (Norvasc, Caduet'te, Lotrel'de), diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac), nifedipin 
(Adalat, Afeditab CR) ve verapamil (Calan, Verelan, Tarka'da, diğerleri) gibi kalsiyum kanal 
blokerleri; karbamazepin (Epitol, Tegretol, Teril, diğerleri); kolşisin (Colcrys, Mitigare); atazanavir 
(Reyataz), didanosin (Videx), efavirenz (Sustiva, Atripla'da), etravirin (Intelence), nevirapin 
(Viramune) gibi HIV için bazı ilaçlar, nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, Kaletra'da), sakinavir 
(Invirase) ve zidovudin (AZT, Retrovir); amiodaron (Pacerone), disopiramid (Norpace), dofetilid 
(Tikosyn), prokainamid, kinidin (Nuedexta'da) ve sotalol (Betapace, Sorine) gibi düzensiz kalp atışı 
için bazı ilaçlar; atorvastatin (Caduet'te Lipitor) ve pravastatin (Pravachol) gibi kolesterol düşürücü 
ilaçlar (statinler); silostazol; siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); darifenasin (Enablex); 
digoksin (Digitek, Lanoxin); erlotinib (Tarceva); eszopiklon (Lunesta); flukonazol (Diflucan); insülin; 
itrakonazol (Onmel, Sporanox); maravirok (Selzentry); metilprednizolon (Medrol); omeprazol 
(Prilosec); nateglinid (Starlix), pioglitazon (Actos, Actoplus Met, içinde Duetact), repaglinid 
(Prandin, Prandimet) gibi diyabet için oral ilaçlar, ve rosiglitazon (Avandia, Avandamet'te, 
Avandaryl'de); fenobarbital; fenitoin (Dilantin, Phenytek); ketiapin (Seroquel); ranitidin (Zantac); 
rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifater'de, Rifamate'de); rifapentin (Priftin); 
sildenafil (Revatio, Viagra); takrolimus (Astagraf, Prograf); teofilin (Elixophyllin, Theo-24, 
Theochron); tadalafil (Adcirca,
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Cialis); tolterodin (Detrol); valproat (Depacon); vardenafil (Levitra, Staxyn); ve vinblastin. Diğer birçok ilaç da 
klaritromisin ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm 
ilaçlar hakkında doktorunuza bilgi verin. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler 
açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Doktorunuza hangi bitkisel ürünleri, özellikle de sarı kantaron (St. John's wort) aldığınızı söyleyin.

Doktorunuza, uzamış QT aralığınız (bayılma veya düzensiz kalp atışına neden olabilen nadir bir 
kalp sorunu), ventriküler aritmi (anormal kalp ritimleri), kanınızda düşük magnezyum veya 
potasyum düzeyi, miyastenia gravis ( MG; kas güçsüzlüğüne neden olan bir sinir sistemi 
bozukluğu) veya düzensiz kalp atışınız, koroner arter hastalığınız (kalbe kan sağlayan kan 
damarlarının daralması) veya böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa veya daha önce olduysa.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Klaritromisin 
kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. Klaritromisin fetüse zarar verebilir.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya dişçiye klaritromisin kullandığınızı 
söyleyin.

klaritromisinin başınızı döndürebileceğini, kafanızın karışmasına veya yönünün şaşırmasına neden olabileceğini 
bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba veya makine kullanmayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, 
kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz 
almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Klaritromisin yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

ishal

mide bulantısı

kusma

karın ağrısı

göğüste ağrılı yanma hissi

gaz

tat değişikliği

baş ağrısı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, 
hemen doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:
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göğüs ağrısı, nefes darlığı, nefes almada zorluk, vücudunuzun yan tarafında ağrı veya güçsüzlük veya konuşma 
bozukluğu

sulu veya kanlı dışkı ile şiddetli ishal (tedaviden sonra 2 aya kadar)

döküntü

kurdeşen

kaşıntı

yüz, boğaz, dil, dudaklar, gözler, eller, ayaklar, ayak bilekleri veya alt bacakların şişmesi

nefes alma veya yutma zorluğu

ses kısıklığı

soyma veya kabarma cilt

ateş

cilt veya gözlerin sararması

Aşırı yorgunluk

olağandışı kanama veya morarma

enerji eksikliği

iştah kaybı

midenin sağ üst kısmında ağrı

koyu renkli idrar

grip benzeri semptomlar

hızlı, çarpma veya düzensiz kalp atışı

çiğneme, konuşma veya günlük aktiviteleri gerçekleştirmede zorluk gibi kas zayıflığı

çift   görme

Klaritromisin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz 
Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Tabletleri oda 
sıcaklığında ve ışıktan, aşırı ısıdan ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın. Süspansiyonu 
soğutmayın. Oda sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden uzak tutun. 14 gün sonra kullanılmayan 
süspansiyonları atın.
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Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet 

kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir 

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

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle 
imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu 
bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için 
eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli 
İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma 
programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
karın ağrısı

mide bulantısı

kusma

ishal

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun klaritromisine tepkisini kontrol 

etmek için bazı laboratuvar testleri isteyebilir.

Uzatılmış salimli tablet, yuttuktan sonra midede çözünmez. Sindirim sisteminizden geçerken ilacı 
yavaşça salıverir. Taburede tablet kaplamasını fark edebilirsiniz. Bu normaldir ve ilacın tam dozunu 
almadığınız anlamına gelmez.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçeteniz muhtemelen yeniden doldurulabilir değildir. Klaritromisini 

bitirdikten sonra hala enfeksiyon belirtileriniz varsa doktorunuzu arayın.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da 
önemli bilgiler.

rand isimleri
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Biaxin®Film sekmesi®

Biaxin®granüller

Biaxin®XL Film sekmesi

Biaxin®XL Paketi¶

¶ -Bu markalı ürün artık piyasada yok. Genel alternatifler mevcut olabilir.

Son Revize - 06/15/2020

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi
AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 

Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma
ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a692005.html 6/6

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

