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Eltrombopag
(el trom' boe pag) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Kronik hepatit C'niz varsa (karaciğere zarar verebilecek devam eden bir viral enfeksiyon) ve interferon 
(Peginterferon, Pegintron, diğerleri) ve ribavirin (Copegus, Rebetol, Ribasphere, diğerleri) adı verilen 
hepatit C ilaçları ile birlikte eltrombopag alıyorsanız, ciddi karaciğer hasarı geliştirme riskiniz artar. 
Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız hemen doktorunuzu arayın: ciltte veya gözlerde 
sararma, koyu renkli idrar, aşırı yorgunluk, midenin sağ üst kısmında ağrı, mide bölgesinde şişme 
veya kafa karışıklığı.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, vücudunuzun eltrombopag'a tepkisini 

kontrol etmek için tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Eltrombopag ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her doldurduğunuzda doktorunuz veya 
eczacınız size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice okuyunuz ve 
herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) web 
sitesini de ziyaret edebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/

ucm085729.htm]) veya İlaç Rehberini edinmek için üreticinin web sitesini ziyaret edin.

Eltrombopag almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Eltrombopag, kronik immün trombositopenisi (ITP; olağandışı morarma veya Kandaki anormal derecede 
düşük trombosit sayısı nedeniyle kanama) ve ilaçlar veya dalağı çıkarmak için cerrahi dahil olmak üzere 
diğer tedavilerle yardım edilmeyen veya tedavi edilemeyen hastalar. Eltrombopag ayrıca hepatit C 
(karaciğere zarar verebilen viral bir enfeksiyon) olan kişilerde trombosit sayısını artırmak ve böylece 
interferon (Peginterferon, Pegintron, diğerleri) ve ribavirin (Rebetol) ile tedaviye başlayıp devam 
edebilmeleri için kullanılır. Eltrombopag ayrıca aplastik tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.
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yetişkinlerde ve 2 yaş ve üzeri çocuklarda anemi (vücudun yeterince yeni kan hücresi üretmediği durum). 
Ayrıca, diğer ilaçlarla yardım edilmeyen yetişkinlerde aplastik anemiyi tedavi etmek için kullanılır. 
Eltrombopag, ITP veya aplastik anemili kişilerde kanama riskini azaltacak kadar trombosit sayısını 
artırmak veya hepatit C'li kişilerde interferon ve ribavirin ile tedaviye izin vermek için kullanılır. Ancak 
trombosit sayısını artırmak için kullanılmaz. normal bir seviye. Eltrombopag, ITP, hepatit C veya aplastik 
anemi dışındaki durumlar nedeniyle trombosit sayısı düşük olan kişileri tedavi etmek için 
kullanılmamalıdır. Eltrombopag, trombopoietin reseptör agonistleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kemik 
iliğindeki hücrelerin daha fazla trombosit üretmesine neden olarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Eltrombopag, bir tablet ve ağızdan alınacak oral süspansiyon (sıvı) için bir toz olarak gelir. Genellikle günde bir 
kez aç karnına, yemekten en az 1 saat önce veya 2 saat sonra alınır. Eltrombopag'ı her gün yaklaşık aynı saatte 
alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya 
eczacınızdan açıklamasını isteyin. Eltrombopag'ı aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha 
fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Eltrombopag'ı süt ürünleri, kalsiyum takviyeli meyve suları, tahıllar, yulaf ezmesi ve ekmekler gibi çok miktarda 
kalsiyum içeren yiyecekleri yedikten veya içtikten en az 2 saat önce veya 4 saat sonra alın; alabalık; istiridye; ıspanak 
ve karalahana gibi yeşil yapraklı sebzeler; ve tofu ve diğer soya ürünleri. Bir yiyeceğin çok fazla kalsiyum içerip 
içermediğinden emin değilseniz doktorunuza sorun. Uyanık olduğunuz saatlerin çoğunda bu yiyecekleri yiyebilmeniz 
için eltrombopag'ı günün başlangıcına veya sonuna yakın bir zamanda almayı yararlı bulabilirsiniz.

Tabletleri bütün olarak yutunuz. Bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin ve yiyecek veya sıvılara karıştırmayın.

Tozu oral süspansiyon için alıyorsanız, ilaçla birlikte gelen üreticinin kullanım talimatlarını dikkatlice 
okuyun. Bu talimatlar, dozunuzu nasıl hazırlayacağınızı ve ölçeceğinizi açıklar. Kullanmadan önce tozu 
soğuk veya soğuk suyla karıştırın. Tozu sıcak suyla karıştırmayın. Hazırlandıktan hemen sonra dozu 
yutunuz. 30 dakika içinde alınmazsa veya sıvı kalmışsa karışımı çöp kutusuna atın (lavaboya dökmeyin).

Tozun cildinize temas etmesine izin vermeyin. Tozu cildinize dökerseniz, hemen sabun ve su ile yıkayın. 
Cilt reaksiyonunuz varsa veya herhangi bir sorunuz varsa doktorunuzu arayın.

Doktorunuz muhtemelen size düşük dozda bir eltrombopag ile başlayacak ve ilaca verdiğiniz cevaba göre 
dozunuzu ayarlayacaktır. Tedavinizin başlangıcında doktorunuz trombosit seviyenizi kontrol etmek için haftada 
bir kan testi isteyecektir. Trombosit seviyeniz çok düşükse doktorunuz dozunuzu artırabilir. Trombosit seviyeniz 
çok yüksekse doktorunuz dozunuzu azaltabilir veya size bir süre eltrombopag vermeyebilir. Tedaviniz bir süre 
devam ettikten ve doktorunuz sizin için uygun olan eltrombopag dozunu bulduktan sonra, trombosit seviyeniz 
daha az sıklıkta kontrol edilecektir. Eltrombopag almayı bıraktıktan sonra trombosit seviyeniz de en az 4 hafta 
boyunca haftalık olarak kontrol edilecektir.

Kronik ITP'niz varsa, durumunuzu tedavi etmek için eltrombopag ile birlikte başka ilaçlar da 
alabilirsiniz. Eltrombopag sizin için iyi sonuç veriyorsa, doktorunuz bu ilaçların dozunu azaltabilir.
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Eltrombopag herkes için çalışmaz. Bir süre eltrombopag kullandıktan sonra trombosit seviyeniz 
yeterince yükselmezse, doktorunuz size eltrombopag almayı bırakmanızı söyleyebilir.

Eltrombopag, durumunuzu kontrol etmenize yardımcı olabilir, ancak onu iyileştirmez. Kendinizi iyi hissetseniz bile eltrombopag 

almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan eltrombopag kullanmayı bırakmayınız.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Eltrombopag almadan önce,

eltrombopag'a, diğer ilaçlara veya eltrombopag tabletlerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın veya İlaç Kılavuzuna 
bakın.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: 
varfarin (Coumadin, Jantoven) gibi antikoagülanlar (kan sulandırıcılar); bosentan (Tracleer); atorvastatin 
(Caduet'te Lipitor), fluvastatin (Lescol), pitavastatin (Livalo, Zypitamag), pravastatin (Pravachol), rosuvastatin 
(Crestor) ve simvastatin (Vytorin'de Zocor, Flolopid) gibi kolesterol düşürücü ilaçlar (statinler); ezetimibe 
(Zetia, Vytorin'de); gliburid (Diabeta, Glynase); imatinib (Gleevec); irinotekan (Camptosar, Onivyde); 
olmesartan (Benicar, Azor'da, Tribenzor'da); lapatinib (Tykerb); metotreksat (Rasuvo, Trexall, diğerleri); 
mitoksantron; repaglinid (Prandin): rifampin (Rimactane, Rifadin, Rifamate, Rifater'de); sülfasalazin 
(Azulfidin); topotekan (Hycamtin) ve valsartan (Diovan, Byvalson'da, Entresto'da, Exforge'da). Doktorunuzun 
ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok 
ilaç da eltrombopag ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere 
aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

Kalsiyum, alüminyum veya magnezyum (Maalox, Mylanta, Tums) içeren antasitler veya kalsiyum, demir, 
çinko veya selenyum içeren vitamin veya mineral takviyeleri alıyorsanız, eltrombopagları almadan 2 saat 
önce veya 4 saat sonra alınız.

Doğu Asya (Çin, Japon, Tayvan veya Kore) kökenli iseniz ve kataraktınız (görme sorunlarına neden olabilen göz 
merceğinin bulanıklaşması), kan pıhtıları, herhangi bir durumunuz varsa veya daha önce geçirdiyseniz 
doktorunuza söyleyin. Bu, kan pıhtılaşması, kanama sorunları, miyelodisplastik sendrom (MDS; kansere yol 
açabilen bir kan hastalığı) veya karaciğer hastalığı geliştirme riskinizi artırır. Ayrıca dalağınızı çıkarmak için 
ameliyat olup olmadığınızı da doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Eltrombopag ile tedaviniz 
sırasında hamile kalmamalısınız. Tedavi alırken ve son dozunuzdan sonraki 7 gün boyunca etkili doğum 
kontrolü kullanın. Eltrombopag kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Eltrombopag alırken emzirmemelisiniz.

eltrombopag ile tedaviniz sırasında yaralanmaya ve kanamaya neden olabilecek faaliyetlerden 
kaçınmaya devam edin. Eltrombopag, şiddetli kanama yaşama riskinizi azaltmak için verilir, ancak 
yine de kanama olma riski vardır.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.
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Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz 
almayın. Bir günde birden fazla eltrombopag dozu almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Eltrombopag yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

sırt ağrısı

kas ağrıları veya spazmları

baş ağrısı

ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, yorgunluk, titreme ve vücut ağrıları gibi grip belirtileri

zayıflık

Aşırı yorgunluk

iştah azalması

ağızda veya boğazda ağrı veya şişlik

saç kaybı

döküntü

ten rengi değişiklikleri

ciltte karıncalanma, kaşıntı veya yanma

ayak bileklerinin, ayakların veya alt bacakların şişmesi

diş ağrısı (çocuklarda)

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, hemen doktorunuzu arayın veya acil 
tıbbi tedavi alın:

tek bacakta şişme, ağrı, hassasiyet, sıcaklık veya kızarıklık

nefes darlığı, kan tükürme, hızlı kalp atışı, hızlı nefes alma, derin nefes alırken ağrı

göğüste, kollarda, sırtta, boyunda, çenede veya midede ağrı, soğuk terleme, baş dönmesi

yavaş veya zor konuşma, yüzde, kol veya bacakta ani güçsüzlük veya uyuşukluk, ani baş ağrısı, ani 
görme sorunları, ani yürüme zorluğu

mide ağrısı, bulantı, kusma, ishal

bulutlu, bulanık görme veya diğer görme değişiklikleri

Eltrombopag başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.
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Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve 
aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın. İlacınız bir kurutucu paket (ilacın kuru kalması için 
nemi emen bir madde içeren küçük paket) ile birlikte geldiyse, paketi şişede bırakın, ancak yutmamaya 
dikkat edin.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla 
konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web 
sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa 
daha fazla bilgi için.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını 

kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
döküntü

yavaşlamış kalp atışı

aşırı yorgunluk

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuz eltrombopag ile tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında bir göz muayenesi isteyecektir.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
ürünleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir.
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takviyeler. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. 
Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.
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