Tetra
Tetra 250-500 mg kapsül, 16 kapsül
BİLEŞİMİ: Her kapsülde 250 mg-500 mg tetrasikline eşdeğer tetrasiklin HCl bulunmaktadır.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
• Tetrasiklin grubu bir antibiyotiktir.
• Geniş spektrumludur.
• Bakteriostatik etkilidir, bu etkisini mikroorganizmaların protein sentezini inhibe ederek gösterir.
• Gastrointestinal kanaldan kolaylıkla absorbe olur.
• Kısa sürede doku ve vücut sıvılarına etkili yoğunluklarda dağılır.
• Hematoensefalik bariyeri kolaylıkla geçer.
ENDİKASYONLARI: Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu kulak burun boğaz ve alt solunum
yolu infeksiyonları, üriner sistem infeksiyonları, penisiline dirençli gonore, sifilis, endoservikal ve
rektal infeksiyonlar, deri ve yumuşak doku infeksiyonları, akne, difteri, kızıl, basilli ve amipli dizanteri, brusellozis, tifüs, trahom, akut antraks, Rickettsia infeksiyonları, aktinomikozis, mastoidit ve
ayrıca pre ve post operatuar profilaktik kullanılması önerilir.
KONTRENDİKASYONLARI: Tetrasiklinlere aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
UYARILAR/ÖNLEMLER: TETRA kapsül bol miktarda sıvı ile birlikte alınmalıdır. Tetrasiklin grubu antibiyotikler uzun süreli kullanımlarda dişlerde kalıcı renk değişikliklerine neden olabilir. Bu nedenle
diş gelişimini tamamlamamış (8 yaşından küçük) çocuklarda ve hamilelerde özellikle hamileliğin
ikinci yarısından sonra kullanılmaları sakıncalıdır.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER: Duyarlı hastalarda hafif bulantı, kusma, yumuşak dışkı ve bazen
diyare görülebilir. Fotosensitivite meydana gelebilir. Diş gelişmesi sırasında tetrasiklin-grubu preparatların kullanılması dişlerde kalıcı renk değişikliğine neden olabilir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: Antasidler, kalsiyum ve demir tuzları, magnezyum içeren laksatifler tetrasiklinlerin absorpsiyonunu azaltır. Barbitürat, karbamazepin ve fenitoin ile birlikte kullanıldığında
tetrasiklinin kan düzeyleri yükselebilir. Antikoagülanlar ile birlikte kullanıldığında, antikoagülan
dozunun ayarlanması gerekebilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Kullanılan günlük doz; Erişkinlerde 1-2g, Çocuklarda 25-50 mg/kg 4
eşit doza bölünerek 6 saatte bir uygulanır. Streptokoksik enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün
sürmelidir. C.trachomatis’in neden olduğu üretral, endoservikal ve rektal infeksiyonlarda 6 saat
arayla 500 mg uygulanmalı; tedavi en az 7 gün sürmelidir. N.gonorrhoeae’nın neden olduğu
gonore tedavisinde, 1.5 g lık yükleme dozundan sonra 6 saat arayla 500 mg TETRA tedavisine
toplam dozu 9 g a tamamlayacak şekilde (4 gün süreyle) devam edilmelidir. Brusella tedavisinde
6 saat arayla 500 mg, 3 hafta boyunca uygulanmalıdır. Deri ve yumuşak doku infeksiyonlarında
6 saat arayla 25 mg doz yeterlidir. Sifilis tedavisinde toplam 30-40 g, 4 eşit doza bölünerek 15
gün uygulanmalıdır.
SAKLAMA KOŞULLARI: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde, oda sıcaklığında (25ºC nin altında) ve ambalajında saklanmalıdır.
TİCARİ ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ:
TETRA kapsül 250-500 mg 16 kapsüllük blister ambalajlarda.
RUHSAT SAHİBİ İSİM VE ADRESİ: Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Prof. Dr. Bülent Tarcan
Sok., Pak İş Merkezi No: 5/1 34349 Gayrettepe/İstanbul.
ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ: Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. Çobançeşme Mah.Sanayi Cad. No.13 Yenibosna-İstanbul

