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a.S.S.-Si yovelwliurad 
registrirdeba arahospitaluri 
pnevmoniis 3-4  milioni SemTxveva:

- letaloba ambulatoriul 
avadmyofebSi– < 1%

- letaloba 
hospitalizirebul avadmyofebSi-
14% (2-dan 30%-mde)

arahospitaluri 
pnevmoniis epidemiologia



რენტენოგრაფიის ჩვენებები რესპირაციული
ინფექციის დროს



რეკომენდებული დიაგნოსტიკური ტესტები, 
როდესაც საეჭვოა პნევმონია



მკრნალობის ადგილის შერჩევა
CURB-65



მკრნალობის ადგილის შერჩევა
PSI- Pneumonia Severity Index



1.in vitro aqtivoba daavadebis umetesi/yvela 
potencialuri gamomwvevis winaaRmdeg
2.mdgradoba infeqciis gamomwvevebis 
rezistentobis mimarT 
3.kargi SeRwevadoba naxvelSi, bronqebis 
lorwovanSi, filtvis qsovilSi, alveolur 
makrofagebSi, da a.S.
4. maRali Tanafardoba “lokaluri 
koncentracia/mdk*” samizne-mikrobebis mimarT 
5. mosaxerxebeli miRebis forma
6. kargi amtanianoba
1.dadasturebuli klinikuri efeqturoba
8. mdgradi mikroroganizmebis seleqciis 
dabali albaToba
* mdk-minimaluri damTrgunveli koncentracia

«idealuri» antibiotiki sxvadasxva 
etiologiis infeqciebis 

samkurnalod





Bartlett J.G. 2001, Lieberman D., Schlaeffer F., Boldur I. et al. 1996

arahospitaluri pnevmoniis etiologia

gamomwvevi* %

Streptococcus pneumoniae 20-60%

Haemophilus influenzae 3-10%

Mycoplasma pneumoniae 5-50%

Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae 5-15%

Klebsiella pneumoniae, sxva gramuaryofiTi enterobaqteriebi 3-10%

Staphylococcus aureus 3-10%

calkeul SemTxvevbSi ikveTebian Streptococcus pyogenes, 

Chlamydophila (Chlamydia) psittaci, Coxiella burnetii, Legionella 

pneumophila и др.

gamomwvevi ar aris aRmoCenili ~ 50%

* arahospitaluri pnevmoniebis 3-40% SemTxvevbSi dadgenilia «tipiuri»
(S.pneumoniae da sxv.) da «atipiuri» (M.pneumoniae, C.pneumoniae) gamomwvevebis Serwyma



ftorqinolonebis  klasifikacia

Treatment of Community-Acquired Pneumonia: Optimizing Formulary Decisions:
Authors: Charlotte A. Kenreigh, PharmD, and Linda Timm Wagner, PharmD
Faculty and DisclosuresCME/CE Released: 6/29/2000; Valid for credit through 6/29/2001



ფტორქინილონების ფარმაკოკინეტიკა

Quinolone Dose, mg Cmax, mcg/mL Half-life, hours Bioavailability, percent Renal clearance, mL/min
Renal excretion*, percent

Norfloxacin 400 PO 1.5 3.3 (50) 234 27

Ciprofloxacin 500 PO 2.4 4 70 358 40

400 IV 4.6 5 to 6 - 300 -

Ofloxacin 400 PO 4.6 4 to 5 >95 195 73

400 IV 5.5 6 - 190 -

Levofloxacin 500 PO 5.7 6 to 8 99 116 77

500 IV 6.4 6 to 8 - 99 -

Moxifloxacin 400 PO 4.5 11 to 12 88 43 22

400 IV 4.4 8 to 15 - - -

Gemifloxacin 320 PO 1.8 7 70 150 30

UpToDate 2016 :  Flourqinolones



levofloqsacini

ofloqsacinis marcxniv mbrunavi izomeri

pirveli ftorqinoloni gazrdili 
antipnevmokokuri aqtivobiT

pirveli antibaqteriuli preparati, romelic FDA-
is mier aris rekomendirebuli 
penicilinrezistentuli StamebiT gamowveuli 

pnevmokokuri infeqciebis samkurnalod.

[JAMA 2000; 283:1679 

http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/192543]



levofloqsacinis erTjeradi miRebiT (500 mg Sinaganad an venuri 
gziT) preparatis Sratismieri koncentracia 24 saaTis ganvmalobaSi
aRemateba yvela potenciuri gamomwvevis mdk-.s

Fish D.N., Chow A.W. 1997
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500 mg dReSi erTxel i/v

500 mg dReSi erTxel per os

levofloqsacini
mdk90 (mkg/ml)
S pneumoniae 1.0

M pneumoniae 0.5
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S aureus 0.25

K pneumoniae 0.25

E coli 0.12
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Fish D.N., Chow A.W. 1997

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9068926 



500 mg levofloqsacinis erTjeradi miRebisas, 
preparatis koncentracia filtvis qsovilSi 24  saaTis 

ganvmalobaSi sagrZnoblad aRemateba mis 
koncentracias sisxlis plazmaSi

levofloqsacini 500 mg 11.3 5.1
ofloqsacini 400 mg   6.7 3.53
lomefloqsacini 400 mg 5.6 1.85
ciprofloqsacini 500 mg 1.8 1.67

koncentracia qsovilSi
qinoloni       (mkg/g)  SeRwevadoba

Lee LJ, et al. 1997.

Data on file, Hoechst Marion 

Roussel.



500 mg levofloqsacinis erTjeradi miRebisas, preparatis 
koncentracia filtvis qsovilSi 24  saaTis ganvmalobaSi 

sagrZnoblad aRemateba mis koncentracias sisxlis plazmaSi

levofloqsacini –
optimaluri antibiotiki arahospitaluri pnevmoniis 

mkurnalobisaTvis

mg/l
mg/kg

dro, saaTebi

filtvebi

sisxli

Lee LJ, et al. 1997.
Data on file, Hoechst Marion Roussel.
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axali Taobis e.w. ,,respiratoruli 
ftorqinolonebi” Tu standartuli 

Terapia?

ftorqinolonebi
-laqtamebi; 
makrolidebi; 
tetraciklinebi



levofloqsacinis klinikuri da mikrobiologiuri upiratesoba
arahospitaluri pnevmoniis standartuli Terapiis mimarT

File T.M., Sergeti J., Player R. et al. 

1997

* - gansxvavebebi statistikurad    utyuaria
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levofloqsaciniT monoTerapia efeqturobis mxriv Seedreba
arahospitaluri pnevmoniis kombinirebul mkurnalobas sasikvdilo 
gamosavlis maRal riskiT

Kahn J.B., Wiesinger A., Olson W.H. et al. 2000 
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levofloqsacinis klinikuri 
gamoyenebis Cvenebebi:

sasunTqi gzebis infeqciebi
- sinusiti
- qronikuli bronqitis gamwvaveba
- arahospitaluri pnevmonia

- hospitaluri (nozokomialuri) pnevmonia
saSarde gzebis infeqciebi
kanisa da rbili qsovilebis infeqciebi
sefsisi

PIL of Product



levofloqsacins ukavia SesamCnevi adgili arahospitaluri pnevmoniiT 
daavadebuli mozrdili pacientebis, romlebic ar saWiroeben 
hospitalizacias,  marTvis rekomedaciebSi

Frias J., Gomis M., Prieto J. et al. 1998; Guidelines for management of adult community-acquired lower respiratory tract infections. 1998; 

Bartlett J.G., Dowell S.F., Mandell L.A. et al. 2000; Mandell L.A., Marrie T.J., Grossman R.F. et al. 2000

rekomendaciebi arahospitaluri pnevmonia, romelic ar saWiroebs hospitalizacias

espaneTis qimioTerapiuli 
sazogadoeba/espaneTis 

respiratoruli sazogadoeba, 2000

arCevis preparatebi: amoqsicilini, «respiratoruli» fTorqinolonebi 
(levofloqsacini da sxv.) an makrolidebi

arahospitaluri pnevmoniis 
Seswavlis evropis samuSao jgufi , 

2000

arCevis preparatebi: aminopenicilinebi
alternatiuli preparatebi: «respiratoruli» fTorqinolonebi 
(levofloqsacini da sxv.)

infeqciuri daavadebebis amerikuli 
sazogadoeba,  1998

arCevis preparatebi: makrolidebi, doqsiciklini an «respiratoruli»
fTorqinolonebi (levofloqsacini da sxv.)*
alternatiuli preparatebi: amoqsicilini/klavulanati an II Taobis 
cefalosporinebi

infeqciuri daavadebebis kanaduri 
sazogadoeba/kanadis Torakaluri 

sazogadoeba, 2000

arCevis preparatebi: makrolidebi, «respiratoruli» fTorqinolonebi
(levofloqsacini da sxv)**
alternatiuli preparatebi: doqsiciklini

* «respiratoruli» fTorxinolonebi ufro misaRebia avadmyofebSi 50 wels zemoT da/an Tanmxlebi
daavadebebis arsebobisas

** «respiratoruli» fTorxinolonebi ufro misaRebia risk-faqtorebis mqone avadmyofebSi 

(Tanmxlebi fqod, manamde antibiotikebis da/an glukokortikoidebis miReba)



ასაკი > 65 წელი;

ბეტა-ლაქტამების, მაკროლიდების ან ფტორქინოლონების
მიRება ბოლო 3-6 თვის მანძილზე;

ალკოჰოლიზმი

კო-მორბიდული მდგომარეობები

იმუნოსუპრესულიდაავადება ან თერაპია

რისკ-ფაქტორები S. Pneumoniae 
რეზისტენტობისთვის

UpToDate: Treatment of community-acquired pneumonia in adults in the outpatient setting



საზ. შეძენილი პნევმონიის ემპირიული
ანტიბიოტიკოტერაპია(ამბულატორიულად)

27

საწყისითერაპია
კომორბიდობის არარსებობის და მაკროლიდების მიმართ პნევმოკოკისდაბალი რეზესტენტობის
პირობებში

Azithromycin ან Clarithromycin
თუ პაციენტს მიღებული აქვს ანტიბიოტიკი ბოლო 3 თვის განმავლობაში:
Azithromycin ან Clarithromycin + Amoxicillin (მაღალიდოზით) ან Amoxicillin-
clavulanate ან Levofloxacin

კომორბიდობის არსებობის შემთხვევაში:

Levofloxacin

ალტერნატიულითერაპია

კომორბიდობის არ არსებობა
Doxycycline
კომორბიდობის შემთვევაში
Moxifloxacin 400 mg po q24h x 5-7 days
Azithromycin ან Clarithromycin + Amoxicillin (მაღალიდოზით) or Amoxicillin-
clavulanate ან Cefdinir ან Cefpodoxime ან Cefprozil ) x 7 დღე

http://webedition.sanfordguide.com/sanford-guide-online/disease-clinical-condition/pneumonia-community-acquired



ლევოფლოქსაცინი VS მოქსიფლოქსაცინი
არასტაციონარული პნევმონიის მართვაში

სენფორდის ბოლო განახლებული რეკომენდაციის
მიხედვით კო-მორბიდული მდგომარეობის დროს
პირველი რიგირს პრეპარატიალევფლოქსაცინი. 

მოქსიფლოქსაცინი წარმოადგენს ალტერნატივას

http://webedition.sanfordguide.com/sanford-guide-online/disease-clinical-condition/pneumonia-community-acquired



ლევოფლოქსაცინი VS მოქსიფლოქსაცინი

კარდიოუსაფრთხოება

29

ლევოფლოქსაცინს გააჩნია კალიუმის არხებზე მცირე
მაინჰიბირებელი ეფექტიდა შესაბამისად QT ინტერვალის
პროლონგირების განვითარების ნაკლები პოტენცია
მოქსიფოქსაცინთან შედარებით.

UpToDate 2016 :  Flourqinolones
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ქრონიკული ბრონქიტის გამწვავება-
ეტიოლოგია

31 http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/pulmon
ary/acute-bacterial-exacerbation-chronic-bronchitis/#cesec7



რეკურენტული გამწვავებების რისკ-ფაქტორები

32



გამწვავების სიმძიმის შეფასება



ქრონიკული ბრონქიტის
გამწვავება

34

საწყისითერაპია
მსუბუქი ან საშუალო სიმძიმის დროს, ანტიბიოტიკები არ გამოიყენება ან შეასაძლოა
დაინიშნოს:

Amoxicillin 500 mg po tid ან Doxycycline 100 mg po bid ან TMP-SMX 1 DS tab po bid

მძიმე შმეთხვევბის დროს:
Amoxicillin-Clavulanate 875/125 mg po bid or 500/125 mg po q8h or 2000/125 mg po bid OR
Azithromycin 500 mg po x 1 dose, then 250 mg q24h x 4 days or 500 mg po q24h x 3 days OR
Clarithromycin extended release 1000 mg po q24h OR
Cefaclor 500 mg po q8h or 500 mg extended release q12h or Cefdinir 300 mg po q12h or 600 mg po 
q24h or Cefditoren 200 mg tabs—2 tabs bid or Cefpodoxime proxetil 200 mg po q12h or Cefprozil 500 
mg po q12h or Ceftibuten 400 mg po q24h or Cefuroxime axetil 250 or 500 mg q12h OR
Levofloxacin 500 mg po q24h or Moxifloxacin 400 mg po q24h

http://webedition.sanfordguide.com/sanford-guide-online/disease-clinical-condition/bronchitis-chronic-with-acute-exacerbation



levofloqsacins gaaCnia klinikurad gamoyenebis didi 
gamocdileba da usafrTxoebis misaRebi profili

llevofloqsacini warmoadgens maRalefeqtur da usafrTxo 
ftorqinolons farTo aqtivobis speqtriT da optimaluri 
farmakokinetikuri maCveneblebiT.
ldozirebis mosaxerxebeli reJimi – erTxel dReSi
lpreparatis Per os gamoyenebis forma
l centraluri nervuli sistemis mxriv arasasurveli movlenebis 
minimalizacia
lar metabolizirdeba citoqromis sistemis Р450 fermentebis mier, rac 
niSnavs imas, rom ar urTierTmoqmedebs varfarinTan da TeofilinTan 
(mTlianobaSi xasiaTdeba wamlismieri urTierqmedebis minimaluri 
doniT). ar arsebobs klinikurad mniSvnelovani hepatotoqsiuroba
lukeTesi kardiousafrTxoebis profili - ar axangrZlivebs 
korigirebul QT intervals 

Simpsom I., O’Hare M. 1999

Owens R., Ambrose P. 2000 

UpToDate 2016 :  Flourqinolones
Drug Saf. 2010 May 1;33(5):353-69.
PIL of Product



levofloqsacini
qveda sasunTqi gzebis 
infeqciebis panorama



Business Use Only 37

ფლექსიდი - კომპანია „სანდოზის“ ლევოფლოქსაცინი
აღიარებული FDA მიერ*

* FDA მიერ აღიარებული მედიკამენტების რეგისტრი



მაკროლოდები



მაკროლიდების შედარებითი In Vitro აქტიობა
სტრეპტოკოკის მიმართ

http://dx.doi.org/10.1016/j.idc.2004.04.010



მაკროლიდების შედარებითი
ფარმაკოკინეტიკა

http://dx.doi.org/10.1016/j.idc.2004.04.010



მაკროლიდების შედარებითი აქტივობა პნევმოკოკის
მიმართ

41

კლარითრომიცინის დაბალიMIC (მინიმალური მაინჰიბირებელი
კონცეტრაცია) სხვა მაკროლიდებთან შედარებითუზრუნველყოფს მაღალ
აქტივომას St. Pneumoniae მიმართ

კლარითრომოცინი მაღალი კონცეტრაციით გროვდება
ბრონქოალვეოლურ სითხეში.

Expert Opin. Pharmacother. (2005) 6(16):2867-2876



მაკროლიდების შედარებითი
ფარმაკოკინეტიკა

http://dx.doi.org/10.1016/j.idc.2004.04.010



კლარითრომიცინი VS აზითრომიცინი

რეზისტენტობა

IDSA GUIDELINES,CAP in children, 2011; 

Azithromycin use in pediatrics: a practical overview, 2013, Canadian pediatric society;



Lancet. 2007 Feb 10;369(9560):482-90.
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(07)60235-9.pdf



45

ლეკოკლარი - დადასტურებულითერაპიული ექვივალენტობა
ორიგინალური მოლეკულის 1

ორიგინალური მოლეკულა

სანდოზის კლარიტრომიცინი

❑პიკური კონცენტრაცია პლაზმაში მიიღწევა 2 საათში
❑წონასწორული კონცენტრაცია მიიღწევა 2-3 დღეში და არის 2-3 
ნგ/მლ
❑ნახევრდგამოყოფის პერიოდი 3-4 საათი

1. Bioequivalence report 

ბიოექვივალენტობის კვლევა - რანდომიზებული, ორმაგი ჯვარედინი კვლევა



ლეკოკლარი - მაღალი ბიოშეღწევადობა სამიზნე
ორგანოებში

1.ფილტვის ქსოვილში კლარიტრომიცინის კონცეტრაცია 5-
ჯერ აღემატება სისხლის პლაზმაში მის კონცენტრაციას
2.ნუშისებურ ჯირკვალში კლარიტრომიცინის
კონცენტრაცია 2-ჯერ აღემატება სისხლის პლაზმაში მის
კონცენტრაციას
3.შუა ყურის სითხეში კლარიტრომიცინის კონცენტრაცია
1.5-ჯერ აღეემატება ისხლის პლაზამაში მის
კონცენტრაციას

1. Bioequivalence report 
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ლეკოკლარი - კომპანია „სანდოზის“ ლევოფლოქსაცინი
და კლარითრომიცინი აღიარებული FDA მიერ*

* FDA მიერ აღიარებული მედიკამენტების რეგისტრი



პრეპარატფლექსიდი® გამოყენების მოკლე ინსტრუქცია
საერთაშორისოარადაპატენტებული სახელწოდება: ლევოფლოქსაცინი/ LEVOFLOXACIN. მოქმედი ნივთიერება: ლევოფლოქსაცინი (ჰემიჰიდრატის სახით). გამოყენების
ჩვენებები: მწვავე ბაქტერიული სინუსიტი; ქრონიკულიბრონქიტის გამწვავება; საზოგადოებაში შეძენილი პნევმონია; შარდის გამომყოფიგზების გაურთულებელი ინფექციები
შარდის გამომყოფიგზების გართულებულიინფექციები, პიელონეფრიტის ჩათვლით ქრონიკული ბაქტერიული პროსტატიტი; კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ინფექციები.
უკუჩვენებები: ჰიპერმგრძნობელობალევოფლოქსაცინის, ქინოლონების სხვა წარმოებულების ან პრეპარატის ნებისმიერიდამხმარე ნივთიერების მიმართ; ეპილეფსია;
ბავშვისდა მოზარდის ასაკი (18 წლამდე); ორსულობა; ძუძუთი კვება. საგანგებო მითითებებიდა სიფრთხილის ზომები: ლევოფლოქსაცინი არ არის რეკომენდებულიმეთიცილინრეზისტენტულ
ოქროსფერ სტაფილოკოკებითგამოწვეულიინფექციების სამკურნალოდ, ფტორქინოლონებისრიგის პრეპარატების დანიშვნისას რეკომენდებულია E. coliს
ადგილობრივი შტამების რეზისტენტულობის გათვალისწინება. ეპილეფსიის მქონე პაციენტებისთვისლევოფლოქსაცინიწინააღმდეგ ნაჩვენებია. თირკმელების ფუნქციის
დარღვევისას აუცილებელიადოზის კორექტირება. ფოტოსენსიბილიზაციის პროფილაქტიკის მიზნით მკურნალობისდროს და მისიდამთავრებიდან 48 საათის განმავლობაში
რეკომენდებულია ინტენსიური მზის სხივებისთვის ან ხელოვნურიულტრაიისფერი გამოსხივებისთვისთავის არიდება. საჭიროა სიფრთხილისდაცვა ფტორქინოლონების
დანიშვნისას პაციენტებისთვისQT ინტერვალის გახანგრძლივების რისკის ფაქტორებით. ორსულობადა ძუძუთი კვება: ორსულიდა მეძუძური ქალებისთვისლევოფლოქსაცინი
წინააღმდეგ ნაჩვენებია. ზეგავლენა სატრანსპორტო საშუალებების მართვისდა მექანიზმებთან მუშაობის უნარზე: პრეპარატი სუსტ და ზომიერ გავლენას ახდენს
სატრანსპორტო საშუალებებისდა მექანიზმების მართვის უნარზე. დოზებიდა გამოყენების წესი: შინაგანად მიღებისთვის. მიიღება ერთხელორჯერ
დღეღამეში.
დოზა
დამოკიდებულია ინფექციის სიმძიმეზე და ტიპზე, აგრეთვე იმ მიკროფლორის მგრძნობელობაზე, რომელმაც სავარაუდოდგამოიწვია დაავადება. მიღების ხანგრძლივობა
მიღების ხანგრძლივობა შეიძლება იცვლებოდესდაავადების მიმდინარეობის მიხედვით. ისევე, როგორცნებისმიერი ანტიბიოტიკოთერაპიისდროს, ფლექსიდის გამოყენება
უნდა გაგრძელდეს არანაკლებ 4872
საათი ციებცხელების
შეწყვეტის ან დაავადების სიმპტომების გადაწყვეტის შემდეგ. გამოყენების წესი: ტაბლეტებს ყლაპავენ მთლიანად,
სითხის საკმარისირაოდენობისდაყოლებით. დოზის კორექტირების მიზნით შეიძლება ტაბლეტებისდამტვრევა გამყოფი ხაზის მიხედვით. პრეპარატის მიღება შეიძლება
როგორც ჭამისდროს, ისე საკვების მიღებებს შორის. ფლექსიდს იღებენ ორი საათით ადრე ან ორ საათშირკინის პრეპარატების, ანტაციდებისდა სუკრალფატის მიღების შემდეგ.
პაციენტებშიღვიძლისფუნქციისდარღვევითდა ხანდაზმულ პაციენტებშიდოზის კორექტირება არ მოითხოვება. გვერდითიმოქმედება: შესაძლოა განვითარდეს ინფექციური
და პარაზიტარულიდაავადებები, დარღვევები: სისხლისადა ლიმფური სისტემის, იმუნური სისტემის, ნივთიერებათაცვლისდა კვების, ფსიქიკის, ნერვული სისტემის, მხედველობის
ორგანოს მხრიდან, სმენის ორგანოსდა წონასწორობის, გულის, სისხლძარღვების, სუნთქვის სისტემის, გულმკერდის ორგანოებისდა შუასაყარის, კუჭნაწლავის
ტრაქტის, ღვიძლისდა ნაღვლის გამომყოფიგზების, კანისა და კანქვეშა ქსოვილის, ჩონჩხკუნთოვანი
სისტემის და შემაერთებელიქსოვილის, თირკმელებისდა შარდის გამომყოფი
გზების მხრიდან. ჭარბიდოზირება: ჭარბიდოზირების ყველაზე მნიშვნელოვან ნიშანს წარმოადგენენ სიმპტომები ცენტრალური ნერვული სისტემის მხრიდან, QT ინტერვალის
გახანგრძლივება, აგრეთვე, რეაქციები კუჭნაწლავის
ტრაქტის მხრიდან. ჭარბიდოზირების შემთხვევაში ატარებენ სიმპტომატურ მკურნალობას. სპეციფიური ანტიდოტი არ
არსებობს. ურთიერთქმედება სხვა სამკურნალოპრეპარატებთანდა სხვა სახის ურთიერთქმედებები: პრეპარატების მიღება, რომელნიცშეიცავენრკინის მარილები, თუთიის
მარილები, ანტაციდები, რომელთა შემადგენლობაშიცშედის მაგნიუმი ანდა ალუმინი არ არის რეკომენდებული 2 საათით ადრე და 2 საათშილევოფლოქსაცინისტაბლეტების
მიღების შემდეგ. კალციუმის მარილები პერორალურად მიღებისას მინიმალურ გავლენას ახდენენლევოფლოქსაცინის აბსორბციაზე. სუკრალფატისერთდროულად მიღების
აუცილებლობის შემთხვევაში სასურველია მისი მიღება 2 საათშილევოფლოქსაცინისტაბლეტების მიღების შემდეგ. პრობენეციდიდა ციმეტიდინი მნიშვნელოვან გავლენას
ახდენენ ლევოფლოქსაცინისგამოყოფაზე. ლევოფლოქსაცინის დაK ვიტამინის ანტაგონისტების ერთდროულად გამოყენებისას აუცილებელიაშედედების პარამეტრების
გაკონტროლება. ლევოფლოქსაცინს, ისევე, როგორცსხვა ფტორქინოლონებს, სიფრთხილითუთავსებენ პრეპარატებს, რომლებსაცQT ინტერვალის გახანგრძლივებისუნარი
გააჩნიათ. შენახვის პირობები: ინახება ბავშვებისათვის მიუწვდომელადგილას, არაუმეტეს 25°C ტემპერატურაზე ორიგინალური შეფუთვით. აფთიაქიდან გაცემის წესი:

რეცეპტით. პრეპარატისდანიშვნამე გაცანითდამტკიცებულგამოყენების ინსტრუქციას.
R017396;
პრეპარატლეკოკლარი® გამოყენების მოკლე ინსტრუქცია
500 მგ აპკიანი გარსითდაფარული ტაბლეტი გამოყენების მოკლე ინსტრუქცია შემადგენლობა: კლარიტრომიცინი/CLARITROMYCIN; ჩვენება: ზედა სასუნთქი გზების ინფექციები: სტრეპტოკოკულიტონზილიტი, ფარინგიტი, მწვავე შუა ოტიტი, მწვავესინუსიტი; ქვედა სასუნთქი გზების
ინფექციები: მწვავე ბრონქიტიდა ქრონიკულიბრონქიტის გამწვავება, საავადმყოფოს გარე პნევმონია, ატიპიურის ჩათვლით; კანისდა რბილი ქსოვილების ინფექციები, მიკობაქტერიალურიინფექციები, რომლებიც გამოწვეულიაM.avium (MAC), M.kansassi, M.marinum და M.leprae 
კომპლექსით;Helicobacter pylori ბაქტერიების ერადიკაცია თორმეტგოჯანაწლავის ან კუჭ–ნაწლავის წყლულის მქონე პაციენტებში. უკუჩვენება: კლარიტრომიცინზე, სხვა მაკროლიდურანტიბიოტიკებზე ან პრეპარატის ნებისმიერდამხმარე ნივთიერებაზე ჰიპერმგრძნობელობა, წარსულშიგულის
რითმის გარკვეულიდარღვევები,ერთდროულადღვიძლისდა თირკმლის უკმარისობა; კალიუმისდაბალიდონე სისხლში; ერგოტამინის, დიჰიდროერგოტამინის, ციზაპრიდის, პიმოზიდის, ლოვასტატინის, სიმვასტატინის მიღება. საგანგებო მითითებებიდა უსაფრთხოების ზომები: 
პრეპარატის მიღებამდე ღვიძლის ანთირკმლის ფუნქციისდაქვეითების, ლინკომიცინზე ან კლინდამიცინზე ალერგიის,ანტიბაქტერიულიყურის წვეთების გამოყენების, მიასთენია გრავისის, შაქრიანიდიაბეტის გულთანდაკავშირებული პრობლემებისდა პრეპარატის მიღებისას ან მისი
მიღებიდან ორი კვირის შემდგომ ძლიერი ფაღარათის, ინფექციის ნიშნების განვითარების შესახებ შეატყობინეთ ექიმს; სხვა წამლების მიღება: ნებისმიერი წამალისმიღების შესახებ აცნობეთექიმს ან ფარმაცევტს.ზოგიერთმაწამალმა შესაძლებელია მოახდინოს გავლენალეკოკლარის
ეფექტურობაზედა პირიქით. ორსულობადაძუძუთი კვება: ორსულებს ან მეძუძურ ქალებს ეკრძალებათლეკოკლარის მიღება ექიმის კონსულტაციისგარეშე. სატრანსპორტოსაშუალებებისტარებადა მექანიზმებთანმუშაობა: როგორც წესი, კლარიტრომიცინი არ ახდენს გავლენას სატრანსპორტო
საშუალებების მართვის შესაძლებლობაზე ან მექანიზმებთან მუშაობაზე. გამოყენებისწესიდა დოზები: პრეპარატი მიიღება საკვების მიღებისგან დამოუკიდებლად. ტაბლეტი უნდა ჩაიყლაპოს მთლიანად, წყლის მიყოლებით. მოზრდილებიდა მოზარდები(12 წელიდა ზემოთ): სტანდარტული
დოზა: 250 მგ დღეში. მძიმე ინფექციებისასდოზა შეიძლება გაიზარდოს 500 მგ–მდედღეში ორჯერ. ლეკოკლარი არ გამოიყენება12 წელამდე ასაკის ბავშვებში. H. pylori–ითგამოწვეული კუჭისადა თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულის მქონე პაციენტებში კლარიტრომიცინი შეიძლება გამოყენებული
იქნასდღეში ორჯერ. პაციენტებსთირკმლის ფუნქციისდარღვევით, კრეატინინის კლირენსით 30 მლ/წუთში, კლარიტრომიცინისდოზა ორჯერ უნდა შემცირდეს. ასეთი პაციენტების მკურნალობის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 14 დღეს. პაციენტებშიღვიძლის ფუნქციისდარღვევით
ინიშნება სიფრთხილით. ხანდაზმულები: დოზის
კორექცია საჭირო არ არის. მიღების ხანგრძლივობა: მკურნალობის ჩვეულებრივი ხანგრძლივობა შეადგენს 6–დან 14 დღეს. სიმპტომების შემცირების შემდეგ მკურნალობა უნდა გაგრძელდეს მინიმუმ 2 დღის განმავლობაში, B-ჰემოლითურისტრეპტოკოკური ინფექციისდროს რევმატიზმის და
გლემურონეფრიტისთავიდან აცილების მიზნით მკურნალობის ხანგრძლივობაუნდა შეადგენდეს არანაკლებ 10 დღეს. დოზის გადაჭარბება: კლარიტრომიცინისდოზის გადაჭარბებამ შეიძლება გამოიწვიოს სიმპტომები
კუჭ–ნაწლავის მხრიდან, გაიარეთ ექიმის კონსულტაცია. მიღების გამოტოვება: პრეპარატისმიღების გამოტოვების შემთხვევაში, არ შეიძლება ორმაგიდოზის მიღება გამოტოვებულიდოზის შესავსებად. მკურნალობის შეწყვეტა საკუთარი შეხედულებით არ არის რეკომენდებული. შესაძლო
გვერდითი ეფექტები: ისევე როგორც სხვა წამლებმა, აღნიშნულმა პრეპარატმაც შეიძლება გამოიწვიოს გვერდითი ეფექტები, მაგრამ ისინი ყველას არ აღენიშნება. ისეთი გვერდითი ეფექტების განვითარებისას,
როგორიცაა: ალერგიულირეაქციები: სუნთქვის, მეტყველების და ყლაპვის უცაბედი გაძნელება, ტუჩების, სახის და კისრის შეშუპება, ძალიან ძლიერითავბრუსხვევა ან კოლაფსი, კანისდა თვალების გაყვითლება, უჩვეულოდაღლილობა ან ტემპერატურის მომატება, მუქი შარდი შეწყვიტეთ
პრეპარატის მიღებადა დაუყოვნებლივ მიმართეთთქვენს ექიმს, უახლოესი საავადმყოფოს ან სასწრაფოდახმარების განყოფილებას. შენახვის პირობები: ინახება ბავშვებისთვის მიუწვდომელადგილას, არაუმეტეს 30°
ტემპერატურაზე მზისგან დამცავ ორიგინალურ შეფუთვაში. გაცემის½¤Ã½
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