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Peginterferon Alfa-2a Enjeksiyon
olarak telaffuz edilir (peg in ter feer' on)

ÖNEMLİ UYARI:

Peginterferon alfa-2a, ciddi olabilen veya ölüme neden olabilen aşağıdaki durumlara neden olabilir veya bunları kötüleştirebilir: 

enfeksiyonlar; depresyon, ruh hali ve davranış sorunları veya kendinizi incitme veya öldürme düşünceleri dahil olmak üzere akıl 

hastalığı; geçmişte kullandıysanız yeniden uyuşturucu kullanmaya başlama; anjina (göğüs ağrısı), kalp krizi, felç veya kolit (bağırsak 

iltihabı) gibi iskemik bozukluklar (vücudun bir bölgesine kan akışının zayıf olduğu durumlar); ve kanı, eklemleri, böbrekleri, karaciğeri, 

akciğerleri, kasları, cildi veya tiroid bezini etkileyebilen otoimmün bozukluklar (bağışıklık sisteminin vücudun bir veya daha fazla 

bölümüne saldırdığı durumlar). Enfeksiyonunuz varsa doktorunuza söyleyiniz; veya bir otoimmün hastalığınız varsa veya daha önce 

geçirdiyseniz; ateroskleroz (yağ birikintilerinden kan damarlarının daralması); kanser; göğüs ağrısı; kolit; diyabet; kalp krizi; yüksek 

kan basıncı; yüksek kolestorol; HIV (insan immün yetmezlik virüsü) veya AIDS (edinilmiş immün yetmezlik sendromu); düzensiz kalp 

atışı; depresyon, anksiyete veya kendinizi öldürmeyi düşünme veya öldürmeye çalışma dahil akıl hastalığı; hepatit B veya C dışındaki 

karaciğer hastalığı; veya kalp, böbrek, akciğer veya tiroid hastalığı. Ayrıca, çok miktarda alkol içtiyseniz veya içtiyseniz veya sokak 

ilaçları kullanıyorsanız veya daha önce kullandıysanız veya aşırı miktarda reçeteli ilaç kullandıysanız doktorunuza söyleyin. Aşağıdaki 

belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: kanlı ishal veya bağırsak hareketleri; mide ağrısı, hassasiyet veya 

şişlik; göğüs ağrısı; düzensiz kalp atışı; zayıflık; koordinasyon kaybı; uyuşma; ruh halinizdeki veya davranışınızdaki değişiklikler; 

depresyon; sinirlilik; endişe; kendini öldürme veya kendine zarar verme düşünceleri; halüsinasyon (var olmayan şeyleri görme veya 

sesleri duyma); çılgın veya anormal derecede heyecanlı ruh hali; gerçeklikle temas kaybı; agresif davranış; nefes almada zorluk; ateş, 

titreme, öksürük, boğaz ağrısı veya diğer enfeksiyon belirtileri; sarı veya pembe mukus tükürmek; idrar yaparken yanma veya ağrı 

veya daha sık idrara çıkma; olağandışı kanama veya morarma; koyu renkli idrar; açık renkli bağırsak hareketleri; Aşırı yorgunluk; cilt 

veya gözlerin sararması; şiddetli kas veya eklem ağrısı; veya bir otoimmün hastalığın kötüleşmesi. veya daha sık idrara çıkma; 

olağandışı kanama veya morarma; koyu renkli idrar; açık renkli bağırsak hareketleri; Aşırı yorgunluk; cilt veya gözlerin sararması; 

şiddetli kas veya eklem ağrısı; veya bir otoimmün hastalığın kötüleşmesi. veya daha sık idrara çıkma; olağandışı kanama veya 

morarma; koyu renkli idrar; açık renkli bağırsak hareketleri; Aşırı yorgunluk; cilt veya gözlerin sararması; şiddetli kas veya eklem 

ağrısı; veya bir otoimmün hastalığın kötüleşmesi.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun peginterferon 

alfa-2a'ya verdiği yanıtı kontrol etmek için bazı testler isteyecektir.

Peginterferon alfa-2a ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her doldurduğunuzda doktorunuz ve 
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.
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(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.

Peginterferon alfa-2a kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Peginterferon alfa-2a, karaciğer hasarı belirtileri gösteren kişilerde kronik (uzun süreli) hepatit C enfeksiyonunu (bir 
virüsün neden olduğu karaciğer şişmesi) tedavi etmek için tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. 
Peginterferon alfa-2a, karaciğer hasarı belirtileri gösteren kişilerde kronik hepatit B enfeksiyonunu (bir virüsün 
neden olduğu karaciğer şişmesi) tedavi etmek için de kullanılır. Peginterferon alfa-2a, interferon adı verilen bir ilaç 
sınıfındadır. Peginterferon, interferonun vücudunuzda daha uzun süre aktif kalmasına yardımcı olan interferon ve 
polietilen glikolün bir kombinasyonudur. Peginterferon, vücuttaki hepatit C virüsü (HCV) veya hepatit B virüsü (HBV) 
miktarını azaltarak çalışır. Peginterferon alfa-2a, hepatit C'yi veya hepatit B'yi tedavi edemeyebilir veya karaciğer 
sirozu (yara izi), karaciğer yetmezliği veya karaciğer kanseri gibi hepatit C veya hepatit B komplikasyonlarını 
geliştirmenizi engelleyemez. Peginterferon alfa-2a, hepatit C veya hepatit B'nin diğer insanlara yayılmasını 
engelleyemeyebilir.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Peginterferon alfa-2a, bir şişede, önceden doldurulmuş bir şırıngada ve deri altından (derinin hemen altındaki yağ 

tabakasına) enjekte etmek için tek kullanımlık bir otomatik enjektörde bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Genellikle haftada bir, 

haftanın aynı günü ve günün yaklaşık aynı saatinde enjekte edilir. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve 

anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Peginterferon alfa-2a'yı aynen 

belirtildiği şekilde kullanın. Bu ilacı daha fazla veya daha az kullanmayın veya doktorunuzun önerdiğinden daha sık 

kullanmayın.

Doktorunuz muhtemelen size ortalama bir peginterferon alfa-2a dozu ile başlayacaktır. İlacın ciddi yan 
etkilerini yaşarsanız doktorunuz dozunuzu azaltabilir. Tedaviniz sırasında nasıl hissettiğinizi mutlaka 
doktorunuza söyleyiniz ve almanız gereken ilaç miktarı hakkında sorularınız varsa doktorunuza veya 
eczacınıza sorunuz.

Kendinizi iyi hissetseniz bile peginterferon alfa-2a kullanmaya devam ediniz. Peginterferon alfa-2a'yı doktorunuzla 

konuşmadan kullanmayı bırakmayınız.

Sadece doktorunuzun reçete ettiği interferon markasını ve tipini kullanın. Doktorunuzla konuşmadan başka bir 

interferon markası kullanmayın veya flakonlarda, önceden doldurulmuş şırıngalarda ve tek kullanımlık otoenjektörlerde 

peginterferon alfa-2a arasında geçiş yapmayın. Farklı bir interferon markasına veya tipine geçerseniz, dozunuzun 

değiştirilmesi gerekebilir.

Peginterferon alfa-2a'yı kendiniz enjekte edebilirsiniz veya enjeksiyonları size bir arkadaşınız veya akrabanız 
verebilir. Peginterferon alfa-2a'yı ilk kez kullanmadan önce, siz ve enjeksiyonları yapacak kişi, üreticinin 
ürünle birlikte gelen hasta bilgilerini okumalısınız. Doktorunuzdan veya eczacınızdan size veya ilacı enjekte 
edecek kişiye nasıl enjekte edeceğini göstermesini isteyin. eğer başka
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Kişi ilacı sizin için enjekte edecekse, hepatitin yayılmasını önlemek için kazara iğne batmasını nasıl 
önleyeceğini bildiğinden emin olun.

Peginterferon alfa-2a'yı göbeğiniz (göbek deliği) ve beliniz dışında midenizin veya uyluklarınızın herhangi bir yerine 

enjekte edebilirsiniz. Her enjeksiyon için farklı bir nokta kullanın. Aynı enjeksiyon noktasını arka arkaya iki kez 

kullanmayın. Peginterferon alfa-2a'yı derinin ağrılı, kırmızı, çürük, yaralı, enfekte veya herhangi bir şekilde anormal 

olduğu bir bölgeye enjekte etmeyin.

Bir sorun (enjeksiyon bölgesi çevresinde sızıntı gibi) nedeniyle reçete edilen dozun tamamını almazsanız 
doktorunuzu arayın.

Peginterferon alfa-2a şırıngalarını, iğnelerini veya şişelerini asla tekrar kullanmayın. Kullanılmış iğneleri ve şırıngaları 
delinmeye dayanıklı bir kaba atın. Delinmeye dayanıklı kabın nasıl atılacağı konusunda doktorunuzla veya eczacınızla 
konuşun.

Peginterferon alfa-2a'yı kullanmadan önce flakondaki, kullanıma hazır şırıngadaki veya otomatik enjektördeki solüsyona yakından 

bakın. Peginterferon alfa-2a içeren flakonları, şırıngaları veya otoenjektörleri sallamayın. İlaç berrak ve yüzen parçacıklardan 

arındırılmış olmalıdır. Sızıntı olmadığından emin olmak için flakonu veya şırıngayı kontrol edin ve son kullanma tarihini kontrol edin. 

Son kullanma tarihi geçmişse, rengi değişmişse, bulanıksa, partikül içeriyorsa veya sızdıran bir flakon veya şırınga içindeyse solüsyonu 

kullanmayın. Yeni bir solüsyon kullanın ve hasarlı veya son kullanma tarihi geçmiş olanı doktorunuza veya eczacınıza gösterin.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Peginterferon alfa-2a'yı kullanmadan önce,

peginterferon alfa-2a, diğer alfa interferonlar, diğer ilaçlar, benzil alkol veya polietilen glikol (PEG) 
alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Alerjiniz olan bir ilacın alfa interferon olup 
olmadığından emin değilseniz doktorunuza sorun.

Hepatit C enfeksiyonunu tedavi etmek için daha önce interferon alfa enjeksiyonu alıp almadığınızı doktorunuza söyleyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden 
emin olun: abakavir (Ziagen, Epzicom'da, Trizivir'de), didanosin (ddI veya Videx), emtrisitabin (Emtriva, 
Truvada'da), lamivudin (Epivir, Combivir'de, Epzicom'da, Trizivir'de), stavudin (Zerit), tenofovir (Viread, 
Truvada'da), zalsitabin (HIVID) ve zidovudin (Retrovir, Combivir'de, Trizivir'de); metadon (Dolophine, 
Metadose); meksiletin (Mexitil); naproksen (Aleve, Anaprox, Naprosyn, diğerleri); riluzol (Rilutek); takrin 
(Cognex); telbivudin (Tyzeka); ve teofilin (TheoDur, diğerleri). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 
değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Daha önce bir organ nakli geçirdiyseniz (vücuttaki bir organı değiştirme ameliyatı) doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. 
Ayrıca, aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz veya daha önce yaşadıysanız da doktorunuza söyleyiniz.
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ÖNEMLİ UYARI bölümü veya aşağıdakilerden herhangi biri: anemi (kırmızı kan hücreleri vücudun diğer 
bölgelerine yeterli oksijeni getirmez) veya gözleriniz veya pankreasınızla ilgili sorunlar.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Peginterferon 
alfa-2a fetüse zarar verebilir veya düşük yapmanıza (bebeğinizi kaybetmenize) neden olabilir. Bu ilacı alırken 
doğum kontrolünü kullanma konusunda doktorunuzla konuşun. Bu ilacı alırken emzirmemelisiniz.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya diş hekimine peginterferon alfa-2a 
kullandığınızı söyleyin.

peginterferon alfa-2a'nın başınızı döndürebileceğini, kafanızın karışmasına veya uyuşukluğa neden olabileceğini bilmelisiniz. 
Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba veya makine kullanmayın.

peginterferon alfa-2a alırken alkol almayın. Alkol karaciğer hastalığınızı daha da kötüleştirebilir.

peginterferon alfa-2a ile tedaviniz sırasında baş ağrısı, ateş, titreme, yorgunluk, kas ağrıları ve eklem 
ağrısı gibi grip benzeri semptomlar yaşayabileceğinizi bilmelisiniz. Bu belirtiler rahatsız ediciyse, her doz 
peginterferon alfa-2a'yı enjekte etmeden önce reçetesiz bir ağrı ve ateş düşürücü almanız gerekip 
gerekmediğini doktorunuza sorun. Semptomlar boyunca uyuyabilmeniz için yatmadan önce 
peginterferon alfa-2a enjekte etmek isteyebilirsiniz.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Bu ilacı alırken bol sıvı tüketin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu, enjekte etmeniz planlandıktan sonra 2 günden daha fazla süre geçmeden hatırlıyorsanız, 
unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda enjekte edin. Ardından bir sonraki dozunuzu takip eden hafta düzenli olarak 
planladığınız günde enjekte edin. İlacın enjekte edilmesinin planlandığı günün üzerinden 2 günden fazla zaman 
geçmişse, ne yapmanız gerektiğini doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Kaçırılan bir dozu telafi etmek için çift 
doz veya 1 hafta içinde birden fazla doz kullanmayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Peginterferon alfa-2a yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri 
şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

peginterferon alfa-2a enjekte ettiğiniz yerde morarma, ağrı, kızarıklık, şişme veya tahriş

mide bulantısı

kusma

göğüste ağrılı yanma hissi

kuru ağız

iştah kaybı

kilo kaybı

ishal

kuru veya kaşıntılı cilt
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saç kaybı

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

yorgunluk

zayıflık

konsantre olma veya hatırlama zorluğu

terlemek

baş dönmesi

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

bulanık görme, görme değişiklikleri veya görme kaybı

bel ağrısı

döküntü

kurdeşen

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

yutma zorluğu

ses kısıklığı

Peginterferon alfa-2a 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. Buzdolabında saklayın, 
ancak dondurmayın. Peginterferon alfa-2a'yı 24 saatten (1 gün) fazla buzdolabının dışında bırakmayın. 
Peginterferon alfa-2a'yı ışıktan uzak tutun.

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 hatırlatıcılar ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalerler için olanlar) çocuklara 

dirençli olmadığından ve tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir.
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küçük çocuklar kolayca açabilir. 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.

Mağdur bayılmadıysa, bu ilacı reçete eden doktoru arayın. Doktor laboratuvar testleri isteyebilir.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
yorgunluk

olağandışı kanama veya morarma

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

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

İlaçlarınızı başkasının kullanmasına 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.
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