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Кларитромицин
произнася се като (kla rith' roe mye sin)

защо е предписано това лекарство?

Кларитромицин се използва за лечение на някои бактериални инфекции, като пневмония (инфекция на белите дробове), 

бронхит (инфекция на тръбите, водещи към белите дробове) и инфекции на ушите, синусите, кожата и гърлото. Използва 

се също за лечение и предотвратяване на дисеминацияMycobacterium aviumкомплексна (MAC) инфекция [вид белодробна 

инфекция, която често засяга хора с човешки имунодефицитен вирус (HIV)]. Използва се в комбинация с други лекарства за 

елиминиранеH. pylori, бактерия, която причинява язви. Кларитромицинът е в клас лекарства, наречени макролидни 

антибиотици. Действа като спира растежа на бактериите.

Антибиотиците като кларитромицин няма да работят при настинка, грип или други вирусни инфекции. Приемането на антибиотици, 

когато те не са необходими, увеличава риска от получаване на инфекция по-късно, която се противопоставя на антибиотичното 

лечение.

как трябва да се използва това лекарство?

Кларитромицин се предлага като таблетка, таблетка с удължено освобождаване (продължително действие) и суспензия (течност), която се 

приема през устата. Обикновената таблетка и течност обикновено се приемат със или без храна на всеки 8 (три пъти на ден) до 12 часа 

(два пъти дневно) в продължение на 7 до 14 дни. Таблетката с удължено освобождаване обикновено се приема с храна на всеки 24 часа 

(веднъж дневно) в продължение на 7 до 14 дни. Вашият лекар може да Ви каже да приемате кларитромицин за по-дълго време в 

зависимост от Вашето състояние. Приемайте кларитромицин приблизително по едно и също време всеки ден. Следвайте внимателно 

указанията на етикета с рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Вземете 

кларитромицин точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от 

Вашия лекар.

Разклатете добре суспензията преди всяка употреба, за да се смеси равномерно лекарството.

Поглъщайте дългодействащите таблетки цели; не ги цепете, дъвчете или смачквайте.

Трябва да започнете да се чувствате по-добре през първите няколко дни от лечението с кларитромицин. Ако 

симптомите Ви не се подобрят или се влошат, обадете се на Вашия лекар.

Вземете кларитромицин, докато не приключите с рецептата, дори ако се чувствате по-добре. Ако спрете приема на 

кларитромицин твърде рано или пропуснете дози, инфекцията ви може да не бъде напълно лекувана и бактериите
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може да стане резистентен към антибиотици.

други употреби на това лекарство

Кларитромицин също се използва понякога за лечение на други видове инфекции, включително лаймска болест (инфекция, 

която може да се развие след ухапване на човек от кърлеж), криптоспоридиоза (инфекция, която причинява диария), болест на 

котешка одраскване (инфекция, която може да се развие след човек е ухапан или надраскан от котка), легионерска болест (вид 

белодробна инфекция) и коклюш (магарешка кашлица; сериозна инфекция, която може да причини тежка кашлица). Понякога се 

използва и за предотвратяване на сърдечна инфекция при пациенти, подложени на стоматологични или други процедури. 

Говорете с Вашия лекар за възможните рискове от употребата на това лекарство за Вашето състояние.

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете кларитромицин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към кларитромицин, азитромицин (Zithromax, 
Zmax), еритромицин (EES, Eryc, Erythrocin, PCE, други), телитромицин (не се предлага в САЩ; Ketek), други 
лекарства или някое от съставки в препаратите на кларитромицин. Попитайте вашия фармацевт за списък 
на съставките.

уведомете Вашия лекар, ако приемате цизаприд (Propulsid; не се предлага в САЩ), колхицин (Colcrys, Mitigare), 
ако имате бъбречно или чернодробно заболяване, дихидроерготамин (DHE 45, Migranal), ерготамин (Ergomar, в 
Cafergot, в Migergot), ломитапид (Juxtapid), ловастатин (в Advicor), пимозид (Orap) или симвастатин (Flolipid, Zocor, 
във Vytorin). Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате кларитромицин, ако приемате едно или повече 
от тези лекарства.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали жълтеница (пожълтяване на кожата или очите) или други чернодробни 

проблеми, докато приемате кларитромицин. Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате кларитромицин.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, 
хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да 
споменете някое от следните: антикоагуланти („разредители на кръвта“) като варфарин (Coumadin, 
Jantoven); някои бензодиазепини като алпразолам (Xanax), мидазолам и триазолам (Halcion); 
бромокриптин (Parlodel); блокери на калциевите канали като амлодипин (Norvasc, в Caduet, в Lotrel), 
дилтиазем (Cardizem, Cartia, Tiazac), нифедипин (Adalat, Afeditab CR) и верапамил (Calan, Verelan, в Tarka, 
други); карбамазепин (Epitol, Tegretol, Teril, други); колхицин (Colcrys, Mitigare); някои лекарства за ХИВ, 
като атазанавир (Reyataz), диданозин (Videx), ефавиренц (Sustiva, в Atripla), етравирин (Intelence), 
невирапин (Viramune), нелфинавир (Viracept), ритонавир (Norvir, в Kaletra), саквинавир (Invirase) и 
зидовудин (AZT, Retrovir); някои лекарства за неравномерен сърдечен ритъм като амиодарон (Pacerone), 
дизопирамид (Norpace), дофетилид (Tikosyn), прокаинамид, хинидин (в Nuedexta) и соталол (Betapace, 
Sorine); лекарства за понижаване на холестерола (статини) като аторвастатин (Lipitor, в Caduet) и 
правастатин (Pravachol); цилостазол; циклоспорин (Gengraf, Neoral, Sandimmune); дарифенацин (Enablex); 
дигоксин (Digitek, Lanoxin); ерлотиниб (Тарцева); есзопиклон (Лунеста); флуконазол (Дифлукан); инсулин; 
итраконазол (Onmel, Sporanox); маравирок (Selzentry); метилпреднизолон (Medrol); омепразол (Prilosec); 
перорални лекарства за диабет като натеглинид (Starlix), пиоглитазон (Actos, в Actoplus Met, в Duetact), 
репаглинид (Prandin, в Prandimet), и розиглитазон (Avandia, в Avandamet, в Avandaril); фенобарбитал; 
фенитоин (Dilantin, Phenytek); кветиапин (Seroquel); ранитидин (Zantac); рифабутин (микобутин); рифампин 
(Rifadin, Rimactane, in Rifater, in Rifamate); рифапентин (Прифтин); силденафил (Revatio, Viagra); такролимус 
(Астаграф, Програф); теофилин (Elixophyllin, Theo-24, Theochron); тадалафил (Adcirca,
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Сиалис); толтеродин (Detrol); валпроат (Depacon); варденафил (Levitra, Staxyn); и винбластин. Много други лекарства 
също могат да взаимодействат с кларитромицин, така че уведомете Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, 
дори и тези, които не фигурират в този списък. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите 
лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

кажете на Вашия лекар какви билкови продукти приемате, особено жълт кантарион.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали удължен QT интервал (рядък сърдечен проблем, който може 
да причини припадък или неравномерен пулс), камерна аритмия (ненормални сърдечни ритми), ниско ниво на 
магнезий или калий в кръвта Ви, миастения гравис ( MG; нарушение на нервната система, което причинява мускулна 
слабост), или ако имате или някога сте имали неравномерен сърдечен ритъм, коронарна артериална болест 
(стесняване на кръвоносните съдове, които доставят кръв на сърцето), или бъбречно или чернодробно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
приемате кларитромицин, обадете се на Вашия лекар. Кларитромицин може да навреди на плода.

ако ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате 
кларитромицин.

трябва да знаете, че кларитромицин може да ви замая, объркани или дезориентирани. Не шофирайте и не 
работете с машини, докато не разберете как ви влияе това лекарство.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате 

пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Кларитромицин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 
симптоми е тежък или не изчезне:

диария

гадене

повръщане

стомашни болки

киселини в стомаха

газ

промяна във вкуса

главоболие

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от следните симптоми, 
незабавно се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:
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болка в гърдите, задух, затруднено дишане, болка или слабост отстрани на тялото ви или неясна 
реч

тежка диария с воднисти или кървави изпражнения (до 2 месеца след лечението)

обрив

копривна треска

сърбеж

подуване на лицето, гърлото, езика, устните, очите, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

затруднено дишане или преглъщане

дрезгавост

лющене или образуване на мехури на кожата

треска

пожълтяване на кожата или очите

изключителна умора

необичайно кървене или синини

липса на енергия

загуба на апетит

болка в горната дясна част на стомаха

тъмно оцветена урина

грипоподобни симптоми

бърз, удрящ или неравномерен сърдечен ритъм

мускулна слабост като затруднено дъвчене, говорене или извършване на ежедневни дейности

двойно виждане

Кларитромицин може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато 

приемате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на 

нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона (1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте 

таблетките при стайна температура и далеч от светлина, излишна топлина и влага (не в банята). Не съхранявайте 

суспензията в хладилник. Съхранявайте го при стайна температура и далеч от излишната топлина и влага. 

Изхвърлете неизползваната суспензия след 14 дни.
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Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични 

хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да 

ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки и 

незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от погледа им и 

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

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата 

и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо 

това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия 

фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във 

вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

стомашни болки

гадене

повръщане

диария

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар може да назначи определени лабораторни изследвания, за да 

провери реакцията на тялото ви към кларитромицин.

Таблетката с удължено освобождаване не се разтваря в стомаха след поглъщане. Той бавно освобождава лекарството, 

докато преминава през храносмилателната ви система. Може да забележите покритието на таблетката в 

изпражненията. Това е нормално и не означава, че не сте получили пълната доза от лекарството.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Вашата рецепта вероятно не може да се презарежда. Ако все още имате 

симптоми на инфекция, след като приключите с кларитромицин, обадете се на Вашия лекар.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена
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Биаксин®раздел Филм®

Биаксин®Гранули

Биаксин®XL филмов раздел

Биаксин®XL Pac¶

¶ -Този марков продукт вече не е на пазара. Може да са налични общи алтернативи.
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