
 Нова информација за производот – Извадоци од PRAC сигнал препораки 
                 усвоени на состанокот 05 – 08 Март 2018 година 
 
 
Новата информација за производот во овој документ е извадок од документот 
насловен како PRAC сигнал препораки  кој го содржи целиот текст на 
препораките на PRAC за ажурирање на информации за производот, како и 
некои општи насоки за управување со препораките. 
 
Новиот текст кој се додава на информациите за лекот е потцртан. Текстот кој 
треба да се избрише е прецртан. 
 
  

1. Cefalexin – Акутна генерализирана ексантематозна пустулоза (АГЕП) 

 
Збирен извештај за особините на лекот 
 
4.4 Посебни предупредувања и мерки на претпазливост при употреба 
 
Акутна генерализирана ексантематозна пустулоза (АГЕП) е пријавена во 
комбинација со третман со цефалексин. При препишување на лекот 
пациентите треба да се советуваат за знаците и симптомите и внимателно да 
се следат кожните реакции. Ако се појават знаци и симптоми кои укажуваат на 
овие реакции, цефалексинот треба веднаш да се повлече и да се земе во 
предвид алтернативен третман. Повеќето од овие реакции се случиле 
најверојатно во првата недела за време на третманот. 
 

4.8 Несакани дејства 

 
Табела на несакани реакции на лекот: 

Нарушувања на кожата и поткожното ткиво (фреквенција: непозната) 
Акутна генерализирана ексантематозна пустулоза (АГЕП) 

  

Упатство за употреба 

2. Што треба да знаете пред да земете цефалексин  

КАЖЕТЕ МУ НА ВАШИОТ ДОКТОР ПРЕД ДА ЗЕМЕТЕ ЦЕФАЛЕКСИН: 

• Ако некогаш сте развиле тежок осип на кожата или лупење на кожата, пликови 
и / или рани на устата по земање на цефалексин или други антибактериски 
лекови  

 

Предупредувања и мерки на претпазливост - Бидете посебно внимателни со 
цефалексин: 

  



Пријавена е акутна генерализирана ексантематозна пустулоза (АГЕП) со 
употреба на цефалексин. АГЕП се појавува на почетокот на третманот како 
црвен, лушпест широко распространет осип со испакнатини под кожата и 
плускавци придружени со треска. Најчеста локација: главно локализиран на 
кожните набори, трупот и горните екстремитети. Најголем ризик за појава на 
оваа сериозна реакција на кожата е во првата недела од третманот. Ако се 
развие сериозен осип или друг од овие симптоми на кожата, престанете да го 
земате цефалексинот и веднаш обратете се кај Вашиот лекар или побарајте 
медицинска помош. 

 

4. Можни несакани дејства  

Фрекфенција непознато:  

Исто така види дел 2. Црвен, лушпест раширен осип со испакнатини под 
кожата и плускавци придружени со треска на почетокот на третманот (акутна 
генерализирана ексантематозна пустулоза). Престанете со употреба на 
цефалексин ако ги развиете овие симптоми и веднаш контактирајте со Вашиот 
лекар или побарајте медицинска помош. 


