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famsiklovir
(fam sye' kloe veer) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Famciclovir, herpes zoster (zona; geçmişte su çiçeği geçirmiş kişilerde görülebilen bir döküntü) tedavisinde kullanılır. 
Ayrıca, normal bir bağışıklık sistemi olan kişilerde tekrarlayan uçuk virüsü uçukları veya ateş kabarcığı salgınlarını 
tedavi etmek için kullanılır. Famsiklovir, normal bağışıklık sistemine sahip kişilerde tekrarlayan salgınları tedavi etmek 
ve genital herpesin (zaman zaman genital organlar ve rektum çevresinde yaralara neden olan bir herpes virüsü 
enfeksiyonu) daha fazla salgınlarını önlemek için kullanılır. Famsiklovir ayrıca insan immün yetmezlik virüsü (HIV) 
enfeksiyonu olan kişilerde cilt ve mukus zarlarının (ağız, anüs) tekrarlayan herpes simpleks enfeksiyonlarını tedavi 
etmek için kullanılır. Famsiklovir, antiviraller adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Herpes virüsünün vücutta yayılmasını 
durdurarak çalışır. Famsiklovir herpes enfeksiyonlarını tedavi etmez ve herpes virüsünün diğer insanlara yayılmasını 
durdurmayabilir. Ancak ağrı, yanma, karıncalanma, hassasiyet ve kaşıntı semptomlarını azaltabilir; yaraların 
iyileşmesine yardımcı olun; ve yeni yaraların oluşmasını engeller.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Famsiklovir, yemekle birlikte veya yemeksiz ağızdan alınan bir tablet olarak gelir. Famsiklovir zona tedavisinde 

kullanıldığında, genellikle 7 gün boyunca her 8 saatte bir (günde üç kez) alınır, döküntü ortaya çıktıktan sonraki 3 gün içinde 

başlanır. Famsiklovir uçukları ve ateş kabarcıklarını tedavi etmek için kullanıldığında, genellikle uçuğun en erken belirti veya 

semptomunda (karıncalanma, kaşıntı veya yanma) tek doz olarak alınır. Famsiklovir, tekrarlayan genital herpes salgınlarını 

tedavi etmek için kullanıldığında, genellikle bir gün boyunca günde iki kez, durumun ilk belirtisi veya semptomundan 

itibaren 6 saat içinde başlanarak alınır. Genital herpesin geri dönmesini önlemek için famsiklovir genellikle 1 yıla kadar 

günde iki kez alınır. Famsiklovir, HIV ile enfekte kişilerde herpes enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanıldığında, genellikle 

7 gün boyunca günde iki kez alınır. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı 

doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Famsiklovir'i aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden 

daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın. Semptomlar ortaya çıktıktan sonra bu ilacı mümkün olan en kısa 

sürede kullanın.

Kendinizi iyi hissetseniz bile famsiklovir almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan famsiklovir almayı 

bırakmayınız.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
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özel önlemler almalı mıyım?

Famsiklovir almadan önce,

famsiklovire, pensiklovir kremine (Denavir), asiklovire (Zovirax), diğer ilaçlara veya laktoza alerjiniz 
varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.

Aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini 
ve bitkisel ürünleri, özellikle probenesid (Benemid) için doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.

doktorunuza, bağışıklık sisteminiz, insan bağışıklık yetmezliği virüsü enfeksiyonu (HIV) veya edinilmiş 
bağışıklık yetmezliği sendromu (AIDS) ile ilgili sorunlarınız olup olmadığını söyleyin; galaktoz intoleransı 
veya glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu (vücudun laktozu tolere edemediği kalıtsal durumlar); veya 
böbrek veya karaciğer hastalığı.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Famsiklovir 
alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

famsiklovirin sizi uyuşuk, baş dönmesi, kafa karışıklığı veya yönünü şaşırmış hale getirebileceğini bilmelisiniz. Bu 
ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba veya makine kullanmayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alın ve o gün için kalan dozları eşit aralıklarla alın. Ancak, bir 
sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. 
Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Famsiklovir yan etkilere neden olabilir. Bu semptomlardan herhangi biri veya yukarıdaki ÖZEL 
ÖNLEMLER bölümünde listelenenlerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza 
söyleyin:

baş ağrısı

mide bulantısı

kusma

ishal veya gevşek dışkı

gaz

karın ağrısı

yorgunluk

döküntü

kaşıntı

ağrılı adet dönemleri
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Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuzu arayın:

ellerde veya ayaklarda ağrı, yanma, uyuşma veya karıncalanma

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.

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]

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.

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.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz famsiklovire cevabınızı kontrol etmek için 

bazı laboratuvar testleri isteyebilir.

Genital herpes salgınınız varken cinsel ilişkiye girmeyin. Bununla birlikte, genital herpes, 
semptomlarınız olmasa bile başkalarına yayılabilir.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz. Famsikloviri bitirdikten sonra hala enfeksiyon belirtileriniz varsa doktorunuzu arayın.

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

famvir®
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