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fluvastatin
(floo' va sta tin) olarak telaffuz edilir
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KİTLE:Hasta, Sağlık Profesyoneli, OBGYN, Kardiyoloji, Endokrinoloji, Eczacılık

SORUN:FDA, tüm statin ilaç sınıfının reçeteleme bilgilerinde hamilelikte kullanımla ilgili bilgilerde 
revizyon talep etmektedir. Bu değişiklikler, tüm hamile hastalarda bu ilaçların kullanımına karşı 
kontrendikasyonun kaldırılmasını içerir. Bir kontrendikasyon, FDA'nın en güçlü uyarısıdır ve risk, 
olası herhangi bir faydadan açıkça daha ağır bastığından, yalnızca bir ilacın kullanılmaması 
gerektiğinde eklenir. Statinlerin yararları, çok yüksek riskli küçük bir hamile hasta grubunda ciddi 
veya potansiyel olarak ölümcül olayların önlenmesini içerebileceğinden, bu ilaçların tüm hamile 
kadınlarda kontrendike olması uygun değildir.

FDA, kontrendikasyonun kaldırılmasını, sağlık profesyonellerinin ve hastaların, özellikle kalp krizi 
veya inme riski çok yüksek olanlar için, fayda ve risk hakkında bireysel kararlar vermelerini 
sağlayacağını umuyor. Bu, homozigot ailesel hiperkolesterolemili hastaları ve daha önce kalp krizi 
veya felç geçirmiş hastaları içerir.

ARKA FON:Statinler, kandaki düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL-C veya "kötü") kolesterolü 
düşürmek için on yıllardır kullanılan bir reçeteli ilaç sınıfıdır. Statin sınıfındaki ilaçlar arasında 
atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pitavastatin, pravastatin, rosuvastatin ve simvastatin bulunur.

ÖNERİLER:

Hastalar:Statin alan hastalar, hamile kalırlarsa veya hamile olduklarından şüphelenirlerse 
sağlık uzmanlarına haber vermelidir. Sağlık uzmanınız, hamilelik sırasında ilacı almayı 
bırakmanız gerekip gerekmediğini ve emzirme döneminde statininizi geçici olarak bırakıp 
bırakmayacağınızı önerebilir. Doğumdan sonra statin ihtiyacı olan kalp krizi veya felç riski 
yüksek olan hastalar emzirmemeli ve bebek maması gibi alternatifler kullanmalıdır.

Sağlık Profesyonelleri: Sağlık uzmanları çoğu hamile hastada statin tedavisini kesmeli 
veya bireyin devam eden terapötik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurabilirler.
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hasta, özellikle hamilelik sırasında kardiyovasküler olaylar için çok yüksek risk altında olanlar. 
Kardiyovasküler hastalığın kronik doğası nedeniyle, hamilelik sırasında hiperlipidemi tedavisi 
genellikle gerekli değildir. Hastalarla emzirme sırasında statinleri geçici olarak kesip 
bırakamayacaklarını tartışın. Kardiyovasküler riskleri nedeniyle statine ihtiyaç duyanlara, 
ilacın anne sütüne geçebileceği için emzirmenin önerilmediğini söyleyin.

FDA, reçeteleme bilgilerindeki gözden geçirilmiş dilin, sağlık uzmanlarına, hamile kalabilecek hastalarda statinlerin 

reçetelenmesinin güvenli olduğu konusunda güvence vermelerine yardımcı olacağını ve hamileliğin erken döneminde veya 

hamilelik tanınmadan önce, istenmeyen statin maruziyeti olan hastalara statinlerin ilaç olduğunu kabul etmelerine yardımcı 

olacağını umuyor. doğmamış bebeğe zarar vermesi olası değildir.

Daha fazla bilgi için şu adresteki FDA web sitesini ziyaret edin: http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/

SafetyInformation [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation]vehttp://www.fda.gov/Drugs/

DrugSafety [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety].

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Fluvastatin, kalp krizi ve felç riskini azaltmak ve kalp hastalığı olan veya kalp hastalığı geliştirme riski 
taşıyan kişilerde kalp ameliyatına ihtiyaç duyulma olasılığını azaltmak için diyet, kilo verme ve 
egzersiz ile birlikte kullanılır. Fluvastatin ayrıca kandaki düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) 
kolesterol ('kötü kolesterol') ve trigliseritler gibi yağlı maddelerin miktarını azaltmak ve yüksek 
yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol ('iyi kolesterol) miktarını artırmak için kullanılır. ') Kanın 
içinde. Fluvastatin, ailesel heterozigot hiperkolesterolemisi (kolesterolün vücuttan normal olarak 
atılamadığı kalıtsal bir durum) olan 10 ila 17 yaş arasındaki çocuklarda ve gençlerde kandaki 
kolesterol ve diğer yağlı maddelerin miktarını azaltmak için de kullanılabilir. Fluvastatin, HMG-CoA 
redüktaz inhibitörleri (statinler) adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Damar duvarlarında birikebilecek ve 
kalbe, beyne ve vücudun diğer kısımlarına giden kan akışını engelleyebilecek kolesterol miktarını 
azaltmak için vücuttaki kolesterol üretimini yavaşlatarak çalışır.

Atardamarlarınızın duvarları boyunca kolesterol ve yağların birikmesi (ateroskleroz olarak bilinen bir 
süreç) kan akışını ve dolayısıyla kalbinize, beyninize ve vücudunuzun diğer bölümlerine oksijen tedarikini 
azaltır. Fluvastatin ile kan kolesterol ve yağ seviyenizi düşürmenin kalp hastalıklarını, anjini (göğüs ağrısı), 
felçleri ve kalp krizlerini önlediği gösterilmiştir.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Fluvastatin, bir kapsül ve ağızdan alınacak uzun süreli (uzun etkili) bir tablet olarak gelir. Kapsül genellikle 
yemekle birlikte veya yemeksiz olarak günde bir kez yatmadan önce veya günde iki kez alınır. Uzatılmış salımlı 
tablet genellikle günde bir kez aç veya tok karnına alınır. Fluvastatin'i her gün yaklaşık aynı saatte alın. Reçete 
etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya 
eczacınızdan açıklamasını isteyin. Fluvastatini aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha 
fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.
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Uzatılmış salımlı tabletleri bütün olarak yutunuz; bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin.

Doktorunuz size düşük dozda fluvastatin ile başlayabilir ve dozunuzu 4 haftada bir defadan fazla olmamak üzere kademeli 

olarak artırabilir.

Kendinizi iyi hissetseniz bile fluvastatin almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan fluvastatin almayı 
kesmeyin.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Fluvastatin almadan önce,

fluvastatine, diğer ilaçlara veya fluvastatin kapsülleri veya uzun salımlı tabletlerdeki bileşenlerden 
herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. İçindekiler listesi için eczacınıza 
danışınız..

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 gibi antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar'); simetidin (Tagamet); kolşisin (Colcrys); siklosporin 
(Neoral, Sandimmune); diklofenak (Cataflam, Voltaren); digoksin (Lanoxin); eritromisin (EES, E-Mycin, 
Eritrosin); flukonazol (Diflucan), gliburid (DiaBeta, Glynase, Micronase); ketokonazol (Nizoral); 
omeprazol (Prilosec); kolestiramin (Questran), fenofibrat (Tricor), gemfibrozil (Lopid) ve niasin (nikotinik 
asit, Niacor, Niaspan) gibi diğer kolesterol düşürücü ilaçlar; fenitoin (Dilantin); ranitidin (Zantac); 
rifampin (Rifadin, Rimactane); ve spironolakton (Aldactone). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 
değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da fluvastatin 
ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları 
doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

karaciğer hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz, karaciğer hastalığınız olduğunu düşünmeseniz bile 
karaciğerinizin ne kadar iyi çalıştığını görmek için laboratuvar testleri isteyecektir. Karaciğer hastalığınız varsa veya testler 
gelişmekte olabileceğinizi gösteriyorsa, doktorunuz muhtemelen size fluvastatin almamanızı söyleyecektir. karaciğer 
hastalığı.

Günde 2'den fazla alkollü içki içiyorsanız, 65 yaşında veya daha büyükseniz ve daha önce karaciğer hastalığınız varsa 
veya kas ağrınız veya zayıflığınız, şeker hastalığınız, düşük tansiyonunuz, nöbetleriniz varsa veya daha önce 
yaşadıysanız, doktorunuza söyleyiniz. veya tiroid veya böbrek hastalığı.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Fluvastatin kullanırken 
hamile kalmamalısınız. Tedaviniz sırasında kullanabileceğiniz doğum kontrol yöntemleri hakkında 
doktorunuzla konuşun. Fluvastatin kullanırken hamile kalırsanız fluvastatin almayı bırakın ve hemen 
doktorunuzu arayın. Fluvastatin fetüse zarar verebilir.

Bu ilacı alırken emzirmeyin.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere bir ameliyat geçiriyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize fluvastatin kullandığınızı 
söyleyin. Enfeksiyon veya ciddi yaralanma nedeniyle hastaneye kaldırıldıysanız, sizi tedavi eden doktora fluvastatin 
kullandığınızı söyleyin.
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fluvastatin alırken alkollü içeceklerin güvenli kullanımı hakkında doktorunuza danışın. Alkol 
ciddi yan etki riskini artırabilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Düşük yağlı, düşük kolesterollü bir diyet yapın. Doktorunuz veya diyetisyeniniz tarafından yapılan tüm egzersiz ve 

diyet tavsiyelerine uyduğunuzdan emin olun. Ek diyet bilgileri için Ulusal Kolesterol Eğitim Programı (NCEP) web 

sitesini de ziyaret edebilirsiniz.http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf [http://

www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/chol/chol_tlc.pdf].

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, son dozunuzun üzerinden 12 saatten fazla 
zaman geçtiyse, unuttuğunuz dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi 
etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

baş ağrısı

göğüste ağrılı yanma hissi

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

sinüs ağrısı

öksürük

hafıza kaybı veya unutkanlık

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, 
hemen doktorunuzu arayın veya acil tıbbi yardım alın:

kas ağrısı, hassasiyet veya zayıflık

enerji eksikliği

ateş

cilt veya gözlerin sararması

midenin sağ üst kısmında ağrı

koyu renkli idrar

mide bulantısı

Aşırı yorgunluk

olağandışı kanama veya morarma

iştah kaybı
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grip benzeri semptomlar

döküntü

kurdeşen

kaşıntı

nefes alma veya yutma zorluğu

yüz, boğaz, dil, dudaklar, gözler, eller, ayaklar, ayak bilekleri veya alt bacakların şişmesi

ses kısıklığı

Fluvastatin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

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?
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Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, özellikle karaciğer hasarı 

belirtileri geliştirirseniz, tedaviniz sırasında laboratuvar testleri isteyebilir.

Herhangi bir laboratuvar testi yaptırmadan önce doktorunuza ve laboratuvar personeline fluvastatin kullandığınızı 

söyleyiniz.

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 
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.

rand isimleri

lescol®

lescol®XL
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