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deklosiklin
(dem e kloe sye' kleen) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Demeclocycline, pnömoni ve diğer solunum yolu enfeksiyonları dahil olmak üzere bakterilerin neden olduğu 
enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır; cilt, göz, lenfatik, bağırsak, genital ve üriner sistemlerin belirli 
enfeksiyonları; ve keneler, bitler, akarlar ve enfekte hayvanlar tarafından yayılan diğer bazı enfeksiyonlar. Ayrıca akne 
tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Demeclocycline ayrıca veba ve tularemiyi (biyoterör saldırısının bir parçası 
olarak bilerek yayılabilen ciddi enfeksiyonlar) tedavi etmek için kullanılır. Demeclocycline, belirli gıda zehirlenmesi 
türlerini ve şarbonu (biyoterör saldırısının bir parçası olarak bilerek yayılabilen çok ciddi bir enfeksiyon) tedavi etmek 
için penisilin ile tedavi edilemeyen hastalarda da kullanılabilir. Demeclocycline, tetrasiklin adı verilen bir ilaç 
sınıfındadır. antibiyotikler. Bakterilerin büyümesini ve yayılmasını önleyerek çalışır.

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

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

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Demeclocycline ağızdan almak için bir tablet olarak gelir. Genellikle günde iki veya dört kez alınır. Her 
dozda bir bardak su için. Demeclocycline'ı yemeklerden en az 1 saat önce veya 2 saat sonra aç karnına 
alın. Demeclocycline'ı yiyeceklerle, özellikle süt, yoğurt, peynir ve dondurma gibi süt ürünleri ile almayın. 
Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya 
eczacınızdan açıklamasını isteyin. Demeclocycline'ı aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun 
önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

bu ilacın kullanım alanları

Demeclocycline bazen uygunsuz antidiüretik hormon sendromunu (SIADH; vücudun su tutmasına neden 
olan belirli bir doğal maddeyi çok fazla ürettiği durum) tedavi etmek için de kullanılır. Durumunuz için bu 
ilacı kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç bazen başka kullanımlar için reçete edilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza 
danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?
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Demeclocycline almadan önce,

demeclocycline, tetracycline, minocycline, doxycycline, diğer ilaçlara veya demeclocycline 
tabletlerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. 
Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

doktorunuza ve eczacınıza, özellikle varfarin (Coumadin, Jantoven) ve penisilin gibi antikoagülanlar 
("kan sulandırıcılar") gibi reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve aldığınız veya 
almayı planladığınız bitkisel ürünleri söyleyin. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya 
yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Magnezyum, alüminyum veya kalsiyum içeren antasitler, kalsiyum takviyeleri, demir ürünleri ve 
magnezyum içeren laksatiflerin demeclocycline ile etkileşerek daha az etkili hale getirdiğini unutmayın. 
Demeclocycline'ı antasitler, kalsiyum takviyeleri ve magnezyum içeren laksatiflerden 2 saat önce veya 6 
saat sonra alın. Demeclocycline'ı demir içeren preparatlardan ve vitamin ürünlerinden 2 saat önce veya 4 
saat sonra alınız.

lupus (bağışıklık sisteminin cilt, eklemler, kan ve böbrekler dahil olmak üzere birçok doku ve organa 
saldırdığı durum) veya böbrek veya karaciğer hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin.

Demeclocycline'ın hormonal kontraseptiflerin (doğum kontrol hapları, yamalar, halkalar veya enjeksiyonlar) 
etkinliğini azaltabileceğini bilmelisiniz. Başka bir doğum kontrol yöntemi kullanma konusunda doktorunuzla 
konuşun.

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

güneş ışığına gereksiz yere veya uzun süre maruz kalmaktan kaçınmayı ve koruyucu giysiler, güneş gözlüğü ve 
güneş kremi giymeyi planlayın. Demeclocycline, cildinizi güneş ışığına duyarlı hale getirebilir. Güneş yanığı 
alırsanız hemen doktorunuza bildirin.

Bilmelisiniz ki, demeclocycline hamilelik sırasında veya bebeklerde veya 8 yaşına kadar olan çocuklarda 
kullanıldığında dişlerin kalıcı olarak lekelenmesine neden olabilir. Demeclocycline, doktorunuz gerekli 
görmedikçe 8 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

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?

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

ishal

mide bulantısı

kusma
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cilt veya ağız rengindeki değişiklikler

boğaz tahrişi

aşırı susuzluk

sık idrara çıkma

zayıflık

penis ucunun iltihabı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

baş ağrısı

bulanık görme, çift görme veya görme kaybı

baş dönmesi

Kulaklarında çınlayan

döküntü

kurdeşen

soyma veya kabarma cilt

yüz, boğaz, dil, dudaklar ve gözlerin şişmesi

nefes alma veya yutma zorluğu

olağandışı kanama veya morarma

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

bacaklarınızın, ayak bileklerinizin veya ayaklarınızın şişmesi

azalmış idrara çıkma

eklem ağrısı

göğüs ağrısı

tedavi sırasında veya tedaviyi bıraktıktan sonra iki veya daha fazla aya kadar sulu veya kanlı dışkı, mide 
krampları veya ateş

ateş, boğaz ağrısı, titreme veya diğer enfeksiyon belirtilerinin geri dönüşü

Demeclocycline diğer 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?
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Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve 
aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

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.

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]

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.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, demeclocycline yanıtınızı kontrol etmek 

için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Herhangi bir laboratuvar testi yaptırmadan önce doktorunuza ve laboratuvar personeline demeclocycline 

kullandığınızı söyleyiniz.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçeteniz muhtemelen yeniden doldurulabilir değildir. Demeclocycline'ı 

bitirdikten sonra hala enfeksiyon semptomlarınız 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

deklomisin®¶

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