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gansiklovir
(gan sye' kloe veer) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Gansiklovir, kanınızdaki tüm hücre türlerinin sayısını azaltarak ciddi ve yaşamı tehdit eden sorunlara 
neden olabilir. Aneminiz varsa veya daha önce olduysa doktorunuza söyleyiniz (kırmızı kan hücreleri 
vücudun her yerine yeterli oksijeni getirmez); nötropeni (normalden daha az sayıda beyaz kan hücresi); 
trombositopeni (normal trombosit sayısından daha az); veya diğer kan veya kanama sorunları. Herhangi 
bir ilacın yan etkisi olarak kan sorunlarınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi 
birini alıyorsanız veya aldıysanız doktorunuza ve eczacınıza söyleyin: varfarin (Coumadin) gibi 
antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar'); kanser kemoterapi ilaçları; dapson; flusitozin (Ancobon); heparin; 
azatioprin (Azasan, Imuran), siklosporin (Neoral, Sandimmune), metotreksat (Rheumatrex) gibi 
immünosupresanlar, sirolimus (Rapamune) ve takrolimus (Prograf); interferonlar (Infergen, Intron A, 
PEGASYS, PEG-Intron, Roferon-A); didanosin (Videx), zalsitabin (HIVID) veya zidovudin (Retrovir, AZT) dahil 
olmak üzere insan immün yetmezlik virüsünü (HIV) ve edinilmiş immün yetmezlik sendromunu (AIDS) 
tedavi etmek için ilaçlar; ağrı ve şişliği tedavi etmek için aspirin, ibuprofen (Advil, Motrin), naproksen 
(Aleve, Naprosyn) ve diğerleri gibi nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar; pentamidin (NebuPent, Pentam); 
pirimetamin (Daraprim, Fansidar'da); deksametazon (Decadron), prednizon (Deltasone) veya diğerleri gibi 
steroidler; trimetoprim/sülfametoksazol (ko-trimoksazol, Bactrim, Septra); veya radyasyon (X-ray) tedavisi 
gördüyseniz veya alıyorsanız. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: 
aşırı yorgunluk; soluk ten; baş ağrısı; baş dönmesi; bilinç bulanıklığı, konfüzyon; hızlı nabız; uykuya dalma 
veya uykuda kalma zorluğu; zayıflık; nefes darlığı; olağandışı kanama veya morarma; veya boğaz ağrısı, 
ateş, titreme, öksürük veya diğer enfeksiyon belirtileri.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun gansiklovire verdiği 

yanıtı kontrol etmek için bazı testler isteyecektir.

Gansiklovir verilen laboratuvar hayvanlarında doğum kusurları gelişti. Gansiklovirin insanlarda 
doğum kusurlarına neden olup olmadığı bilinmemektedir. Hamile kalabiliyorsanız, gansiklovir alırken 
etkili doğum kontrolü kullanmalısınız. Erkekseniz ve eşiniz hamile kalabilirse, bu ilacı alırken ve 
tedavinizden sonraki 90 gün boyunca prezervatif kullanmalısınız. Doğum kontrolü hakkında 
sorularınız varsa doktorunuzla konuşun. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız gansiklovir 
kullanmayın. Gansiklovir alırken hamile kalırsanız hemen doktorunuzu arayın.
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Gansiklovir verilen laboratuvar hayvanlarında daha düşük sperm sayısı (daha az erkek üreme hücresi) ve doğurganlık 

sorunları gelişti. Gansiklovirin erkeklerde daha düşük sperm sayısına veya kadınlarda doğurganlık sorunlarına neden olup 

olmadığı bilinmemektedir.

Gansiklovir verilen laboratuvar hayvanlarında kanser gelişti. Gansiklovirin insanlarda kanser riskini 
artırıp artırmadığı bilinmemektedir.

Üretici, ilaç ciddi yan etkilere neden olabileceğinden ve şu anda diğer hasta gruplarında güvenlik ve 
etkinliği destekleyecek yeterli bilgi bulunmadığından, gansiklovirin yalnızca belirli hastalıkları olan 
hastaların tedavisinde kullanılması gerektiği konusunda uyarıyor. (Bu ilaç NEDEN reçete ediliyor? 
bölümüne bakın)

Gansiklovir almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Gansiklovir kapsülleri, bağışıklık sistemi normal çalışmayan kişilerde sitomegalovirüs (CMV) retinitini (körlüğe 
neden olabilen göz enfeksiyonu) tedavi etmek için kullanılır. Gansiklovir kapsülleri, durum intravenöz (damar 
içine enjekte edilen) gansiklovir ile kontrol edildikten sonra CMV retinitini tedavi etmek için kullanılır. 
Gansiklovir ayrıca immün yetmezlik sendromu (AIDS) edinmiş veya organ nakli yapılmış ve CMV hastalığı riski 
altında olan kişilerde sitomegalovirüs (CMV) hastalığını önlemek için kullanılır. Gansiklovir, antiviraller adı 
verilen bir ilaç sınıfındadır. CMV hastalığının yayılmasını önleyerek veya CMV'nin büyümesini yavaşlatarak 
çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Gansiklovir ağızdan almak için bir kapsül olarak gelir. Genellikle günde üç ila altı kez yemekle birlikte alınır. 
Gansiklovir almayı hatırlamanıza yardımcı olmak için, onu her gün yaklaşık aynı saatlerde alın. Reçete etiketinizdeki 
talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını 
isteyin. Gansiklovir'i aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya 
daha sık almayın.

Kapsülleri bütün olarak yutunuz; açmayın, bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin.

Gansiklovir kapsüllerini tutarken dikkatli olun. Cildinizin, gözlerinizin, ağzınızın veya burnunuzun kırılmış veya ezilmiş 
gansiklovir kapsülleriyle temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir temas meydana gelirse, cildinizi sabun ve suyla iyice 
yıkayın veya gözlerinizi sade suyla iyice yıkayın.

Gansiklovir kapsüllerini almaya başlamadan önce genellikle birkaç hafta boyunca intravenöz (damar içine) 
gansiklovir alacaksınız. Tedaviniz sırasında durumunuz kötüleşirse, size ikinci bir intravenöz gansiklovir 
verilebilir. Yan etkiler yaşarsanız, doktorunuz gansiklovir kapsül dozunuzu azaltabilir.

Gansiklovir, CMV'yi kontrol eder ancak tedavi etmez. Gansiklovirin tam faydasını hissetmeniz biraz zaman 
alabilir. Kendinizi iyi hissetseniz bile gansiklovir almaya devam edin. olmadan gansiklovir almayı kesmeyin.
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doktorunuzla konuşuyorsunuz. Gansiklovir almayı çok erken bırakmak kanınızdaki CMV miktarının artmasına 
veya virüsün bu ilaca dirençli hale gelmesine neden olabilir.

bu ilacın kullanım alanları

Üretici, bu ilacın başka kullanımlar için reçete edilmemesi gerektiğini belirtir; daha fazla bilgi için doktorunuza 
veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Gansiklovir almadan önce,

gansiklovir, asiklovir (Zovirax), valgansiklovir (Valcyte) veya diğer ilaçlara alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.

Valgansiklovir (Valcyte) alıyorsanız, gansiklovir almayınız.

doktorunuza ve eczacınıza aldığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri söyleyin. ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenen ilaçları ve aşağıdakilerden herhangi 
birini belirttiğinizden emin olun: amikasin (Amikin), gentamisin (Garamisin), neomisin (New-Rx, New-
Fradin), netilmisin (Netromisin), streptomisin gibi aminoglikozit antibiyotikler, tobramisin (Nebcin, Tobi) 
ve diğerleri; amfoterisin B (Fungizone); kaptopril (Capoten, Capozide'de); diüretikler ('su hapları'); 
foscarnet (Foscavir); auranofin (Ridaura) veya aurotioglukoz (Solganal) gibi altın bileşikleri; imipenem-
silastatin (Primaxin); immün globulin (gama globulin, BayGam, Carimmune, Gammagard, diğerleri); 
metisilin (Staphcillin); muromonab-CD3 (OKT3); mikofenolat mofetil (CellCept); izosorbid dinitrat 
(Isordil, Sorbitrate) veya nitrogliserin ürünleri gibi nitratlar; penisilamin (Cuprimine, Depen); primakin; 
probenesid; rifampin (Rifadin, Rimactane); veya asiklovir (Zovirax), famsiklovir (Famvir) ve ribavirin 
(Rebetron'da Copegus, Rebetol, Virazole) gibi diğer nükleosit analogları. Doktorunuzun ilaçlarınızın 
dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

ÖNEMLİ UYARI bölümünde belirtilen durumlardan herhangi birine sahipseniz veya olduysa veya aşağıdaki 
durumlardan herhangi birine sahipseniz doktorunuza söyleyin: akıl hastalığı; nöbetler; CMV retiniti dışındaki göz 
problemleri; böbrek veya karaciğer hastalığı.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Gansiklovir alırken emzirmemelisiniz. Gansiklovir almayı bıraktıktan 
sonra ne zaman güvenli bir şekilde emzirmeye başlayabileceğiniz konusunda doktorunuzla konuşun.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere bir ameliyat geçiriyorsanız, doktora veya dişçiye gansiklovir kullandığınızı 
söyleyin.

Gansiklovirin sizi uyuşuk, baş dönmesi, dengesiz, kafa karışıklığı veya daha az uyanık hale getirebileceğini veya 
nöbetlere neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba veya makine 
kullanmayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Gansiklovir alırken bol sıvı tükettiğinizden emin olun.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız 
dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.
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Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı

kusma

ishal

kabızlık

karın ağrısı

geğirme

iştah kaybı

yiyecekleri tatma yeteneğindeki değişiklikler

kuru ağız

ağız yaraları

sıradışı rüyalar

sinirlilik

depresyon

terlemek

kızarma

eklem veya kas ağrısı veya krampları

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtiler nadirdir, ancak bunlardan 
herhangi birini veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenenleri yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

her şeyin üzerinde lekeler, ışık parlamaları veya karanlık bir perde görmek

azalmış idrara çıkma

kurdeşen

döküntü

kaşıntı

ellerin, kolların, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

ellerde veya ayaklarda uyuşma, ağrı, yanma veya karıncalanma

kontrol edemediğiniz el sıkışmak

nefes alma veya yutma zorluğu

göğüs ağrısı

ruh hali değişiklikleri
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nöbetler

Gansiklovir 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.

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 şunları içerebilir:

mide bulantısı

kusma

ishal

iştah kaybı

olağandışı kanama veya morarma

aşırı yorgunluk

zayıflık

soluk ten
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baş ağrısı

baş dönmesi

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

hızlı nabız

uyku zorluğu

nefes darlığı

boğaz ağrısı, ateş, titreme, öksürük veya diğer enfeksiyon belirtileri

azalmış idrara çıkma

ellerin, kolların, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

nöbetler

cilt veya gözlerin sararması

grip benzeri semptomlar

midenin sağ üst kısmında ağrı

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Bu ilacı alırken doktorunuz düzenli göz muayeneleri isteyebilir. Tüm randevuları göz doktoruyla (göz 
muayeneleri) saklayın.

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

söyleyiniz.

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

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

sitoven®Oral¶

diğer isimler

Nordexoyguanozin

DHPG Sodyum

GCV Sodyum
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¶ -Bu markalı ürün artık piyasada yok. Genel alternatifler mevcut olabilir.
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