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Stimate Furnizor, 
 
Este posibil ca pacientul _____________________________ să fi fost expus la _______________.    
 
Doxiciclina SAU ciprofloxacina sunt considerate tratament de primă linie pentru profilaxia post-expunere cu 
antibiotice.  Ministerul Sănătății a evaluat acest pacient pentru profilaxia post-expunere și are nevoie de ajutorul dvs. 
pentru a prescrie sau gestiona terapia de prevenție corespunzătoare. 
 
Pe data de _______________ acestui pacient i s-a administrat profilaxie post-expunere cu 
       (data) 

 Doxiciclină 100 mg pe 
cale orală, de două ori 
pe zi x 10 zile 

 Ciprofloxacină 500 mg 
pe cale orală, de două 
ori pe zi x 10 zile 

 Nu s-a administrat 
niciun antibiotic 
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Acest pacient este ALERGIC la doxi ȘI Doar pentru uz medical 

 Este ALERGIC și la cipro.  
Consultați Tabelul 1, prescrieți un regim cu antibiotice alternativ, prescrieți tratament 
pentru 10 zile 

 Ia tizanidin (Zanaflex).  
Cipro este contraindicat datorită interacțiunilor grave ale medicamentului.  Reduceți 
sau întrerupeți tizanidina pe durata profilaxiei pentru a reduce la minimum riscurile 
SAU consultați Tabelul 1 pentru un regim cu antibiotice alternativ și prescrieți 
tratament pentru 10 zile. 

 Suferă de miastenie gravis.  
Cipro poate exacerba slăbiciunea musculară (avertisment în chenar - se recomandă 
evitarea). Consultați Tabelul 1 pentru un regim cu antibiotice alternativ și prescrieți 
tratament pentru 10 zile SAU prescrieți cipro (500 mg de două ori pe zi x 10 zile) și 
monitorizați cu atenție. 

 Are o afecțiune renală.  
Consultați Tabelul 2, calculați doza renală de cipro, prescrieți tratament pentru 10 
zile. 

 Are istoric de convulsii/epilepsie.  
Cipro crește riscul de convulsii.  Prescrieți cipro (500 mg pe cale orală, de două ori 
pe zi x 10 zile) și monitorizați SAU consultați Tabelul 1 pentru un regim cu 
antibiotice alternativ și prescrieți tratament pentru 10 zile. 

 Nu poate înghiți tablete.  
Prescrieți suspensie orală de cipro calculat la15 mg/kg/doză (max 500 mg/doză) la 
fiecare 12 ore, prescrieți tratament pentru 10 zile. 

 Are o greutate mai mică de 30 kg.  
Calculați doza de cipro adecvată calculată la15 mg/kg/doză (max 500 mg/doză) la 
fiecare 12 ore, prescrieți tratament pentru 10 zile. 

 

S
E

C
Ț

IU
N

E
A

 2
 

Această pacientă este ÎNSĂRCINATĂ ȘI Doar pentru uz medical 

 Este ALERGICĂ LA cipro și i s-a 
prescris doxiciclină 

Doxi poate cauza pătarea dinților și dinți formați necorespunzător la copiii ai căror 
mame au luat acest medicament în timpul sarcinii. Riscul depinde de momentul și 
de durata administrării. Continuați cu doxi sau consultați Tabelul 1 pentru un regim 
cu antibiotice alternativ, prescrieți tratament pentru 10 zile. 

 Ia tizanidin (Zanaflex).  
Cipro este contraindicat datorită interacțiunilor grave ale medicamentului.  Reduceți 
sau întrerupeți tizanidina pe durata profilaxiei pentru a reduce la minimum riscurile 
SAU consultați Tabelul 1 pentru un regim cu antibiotice alternativ și prescrieți 
tratament pentru 10 zile. 

 Suferă de miastenie gravis.  
Cipro poate exacerba slăbiciunea musculară (avertisment în chenar - se 
recomandă evitarea). Consultați Tabelul 1 pentru un regim cu antibiotice alternativ 
și prescrieți tratament pentru 10 zile SAU prescrieți cipro (500 mg de două ori pe zi 
x 10 zile) și monitorizați cu atenție. 

 Are o afecțiune renală.  
Consultați Tabelul 2, calculați doza renală de cipro, prescrieți tratament pentru 10 
zile. 

 Are istoric de convulsii/epilepsie.  
Cipro crește riscul de convulsii.  Prescrieți cipro (500 mg pe cale orală, de două ori 
pe zi x 10 zile) și monitorizați SAU consultați Tabelul 1 pentru un regim cu 
antibiotice alternativ și prescrieți tratament pentru 10 zile. 

 Nu poate înghiți tablete.  
Prescrieți suspensie orală de cipro calculat la15 mg/kg/doză (max 500 mg/doză) la 
fiecare 12 ore, prescrieți tratament pentru 10 zile. 

 Medicație refuzată 
Consultați Tabelul 1, prescrieți un regim cu antibiotice alternativ, prescrieți 
tratament pentru 10 zile. 

 

 
Dacă aveți întrebări, apelați linia telefonică gratuită a departamentului de sănătate la numărul: ________________________ 

 

 

hotline # to go here 
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DOAR PENTRU UZ MEDICAL 
 
Secțiunile rămase din această scrisoare de trimitere constau în informații tehnice pentru furnizorul dvs. de 
asistență medicală și nu au fost traduse. 


