NEDEN DİŞHEKİMİM
ANTİBİYOTİK REÇETESİ
YAZMADI ?

Antibiyotikler, diş ağrısını tedavi etmezler.
Dişhekiminiz, genellikle ağız ve diş sorunlarınızın
tedavisinde, size antibiyotik vermeketense klinik tedaviyi
önerecektir. Bu, ağrınızı daha çabuk dindirecektir.
Hastanede acil müdahale gerektiren nadir diş
enfeksiyonları bulunmaktadır. Eğer, ateşiniz varsa
ve/veya şiddetli terliyorsanız derhal dişhekiminizle ya da
doktorunuzla iletişime geçiniz.

EĞER SİZE ANTİBİYOTİK
REÇETE EDİLDİYSE
- Antibiyotiklerinizi, tam olarak
dişhekiminizin reçete ettiği biçimde
alınız. Doğru zaman aralığında doğru
doz.
- Dozları atlamayın. Antibiyotiklerinizi
almayı unutursanız, tedavi süreciniz bundan
olumsuz etkilenecektir.
- Size yazılan antibiyotik reçetesini
başkalarıyla paylaşmayın.
- Lütfen, kısmen kullanılmış
antibiyotikleri eczacınıza iade edin.
Kısmen kullanılmış antibiyotikleri, evsel
atıklarınızla birlikte atmayın.
- Antibiyotikleri, diğer hastalıkların
tedavisi için saklamayın.

Antibiyotikler hakkında
neler bilmelisiniz

Antibiyotikler, insanlar ve hayvanlarda bakteriyel
enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Farklı
hastalıklar, özel antibiyotikler gerektirir.
Antibiyotikler, sadece bakteriyel enfeksiyonların
tedavisinde etkilidir. Antibiyotikler, viral enfeksiyonlarda
işe yaramazlar (nezle ve soğuk algınlığı gibi). Yanlış ve aşırı
antibiyotik kullanımı, bakteriyi antibiyotiğe daha dirençli
hale getirmektedir. Bu olduğunda, enfeksiyonun
antibiyotikle tedavisi, her zaman başarılı olmamaktadır.
En az, 70.000 insan, ilaca dirençli hastalıklar
nedeniyle hayatlarını kaybetmektedir.
Antibiyotiklere ihtiyaç duyduğumuzda,
onların işe yaramasına gereksinimimiz
vardır.

Antimikrobiyal Direnç üzerine CED/ERO ortak iş gücüyle tasarlanmıştır.

WHY HAS MY DENTIST
NOT PRESCRIBED
ANTIBIOTICS?

Antibiotics do not cure toothache.
Your dentist will usually suggest clinical
treatment to solve your dental problem
rather than give you antibiotics. This will
work more swiftly to reduce your pain.
There are rare dental infections that require
urgent hospital treatment. Contact your
dentist or doctor immediately if you have a
fever and/or a rapidly increasing swelling.

IF YOU ARE PRESCRIBED
ANTIBIOTICS
- Do take your antibiotics exactly
according your dentist’s prescription.
The right doses for the right length of
time.
- Do not skip doses. If you forget to take
your antibiotics, it has negative effects on
your recovery.
- Do not share antibiotics prescribed for
you with others.
- Please return partially used packs to
your pharmacist. Do not dispose of
partially used packs with your household
waste.
- Do not keep antibiotics to cure other
illness

What you need to know
about antibiotics
Antibiotics are medicines used to treat
bacterial infections in humans and animals.
Different diseases require specific
antibiotics.
Antibiotics are only effective in treating
bacterial infections. Antibiotics do not work
for viral infections (such as flu or colds).
Incorrect and overuse of antibiotics is
increasingly making bacteria resistant to
antibiotics. When this happens, treatment of
an infection by antibiotics is not always
successful.
At least 700,000 people die each year due to
drug-resistant diseases.
When we need antibiotics, we need them to
work.
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