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Peginterferon Alfa-2b (PEG-Intron)
olarak telaffuz edilir (peg in ter feer' on)

ÖNEMLİ UYARI:

Peginterferon alfa-2b, ciddi olabilecek veya ölüme neden olabilecek aşağıdaki durumlara neden olabilir veya 
bunları kötüleştirebilir: enfeksiyonlar; depresyon, ruh hali ve davranış sorunları veya kendinizi veya başkalarını 
incitme veya öldürme düşünceleri dahil akıl hastalığı; geçmişte kullandıysanız yeniden uyuşturucu kullanmaya 
başlama; anjina (göğüs ağrısı), kalp krizi 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 olmak üzere akıl hastalığı; hepatit 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; 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; 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-2b'ye verdiği yanıtı kontrol etmek için bazı testler isteyecektir.

Peginterferon alfa-2b ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her tekrar 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.
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm
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[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) veya İlaç Rehberini edinmek için üreticinin web 

sitesini ziyaret edin.

Peginterferon alfa-2b kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Ribavirin (Copegus, Rebetol) ile birlikte kullanın:

Peginterferon alfa-2b'yi ribavirin (Copegus, Rebetol) adı verilen başka bir ilaçla birlikte alabilirsiniz. 
Ribavirin, durumunuzu tedavi etmek için peginterferon alfa-2b'nin daha iyi çalışmasına yardımcı olabilir, 
ancak ciddi yan etkilere de neden olabilir. Bu bölümün geri kalanı ribavirin almanın risklerini sunar. 
Ribavirin alıyorsanız bu bilgiyi dikkatlice okumalısınız. Doktorunuz ve eczacınız, ribavirin ile tedaviye 
başladığınızda ve reçetenizi her doldurduğunuzda size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) 
verecektir. Bilgileri dikkatlice okuyunuz ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza 
sorunuz. Ayrıca 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.

Ribavirin anemiye (kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma olduğu durum) neden olabilir. Daha 
önce kalp krizi geçirdiyseniz ve yüksek tansiyon, nefes alma sorunları, orak hücreli anemi gibi 
kanınızı etkileyen herhangi bir durum (kırmızı kan hücrelerinin anormal şekilde şekillendiği ve 
vücudun her yerine oksijen getiremez) veya talasemi (Akdeniz anemisi; kırmızı kan hücrelerinin 
oksijen taşımak için gerekli maddeyi yeterince içermediği bir durum) veya kalp hastalığı. Aşağıdaki 
belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: aşırı yorgunluk, soluk cilt, baş 
ağrısı, baş dönmesi, kafa karışıklığı, hızlı kalp atışı, halsizlik, nefes darlığı veya göğüs ağrısı.

Ribavirin alan kadın hastalar için:

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız ribavirin almayın. Hamilelik testi hamile olmadığınızı 
gösterene kadar ribavirin almaya başlamamalısınız. Tedaviniz sırasında ve sonrasında 6 ay boyunca 
her ay iki doğum kontrol yöntemi kullanmalı ve gebelik testi yaptırmalısınız. Bu süre içinde hamile 
kalırsanız derhal doktorunuzu arayın. Ribavirin fetüse zarar verebilir veya ölüme neden olabilir.

Ribavirin alan erkek hastalar için:

Eşiniz hamileyse veya hamile kalmayı planlıyorsa ribavirin almayın. Hamile kalabilecek bir eşiniz 
varsa, hamilelik testi hamile olmadığını gösterene kadar ribavirin almaya başlamamalısınız. 
Tedaviniz sırasında ve sonrasında 6 ay boyunca sperm öldürücülü prezervatif dahil olmak üzere iki 
doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. Bu süre zarfında eşiniz her ay hamilelik testi yaptırmalıdır. 
Partneriniz hamile kalırsa hemen doktorunuzu arayın. Ribavirin fetüse zarar verebilir veya ölüme 
neden olabilir.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?
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Peginterferon alfa-2b, karaciğer hasarı belirtileri gösteren ve tedavi edilmemiş kişilerde kronik (uzun 
süreli) hepatit C enfeksiyonunu (bir virüsün neden olduğu karaciğer şişmesi) tedavi etmek için tek başına 
veya ribavirin (bir ilaç) ile birlikte kullanılır. Geçmişte interferon alfa (peginterferon alfa-2b'ye benzer ilaç). 
Peginterferon alfa-2b, interferon adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Peginterferon alfa-2b, interferonun 
vücudunuzda daha uzun süre aktif kalmasına yardımcı olan interferon ve polietilen glikolün bir 
kombinasyonudur. Peginterferon alpha-2b, vücuttaki hepatit C virüsünün (HCV) miktarını azaltarak çalışır. 
Peginterferon alfa-2b, hepatit C'yi tedavi etmeyebilir veya karaciğer sirozu (yara izi), karaciğer yetmezliği 
veya karaciğer kanseri gibi hepatit C komplikasyonlarını geliştirmenizi engelleyemez.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Peginterferon alfa-2b, sıvı ile karıştırmak ve deri altına (derinin hemen altındaki yağlı tabakaya) enjekte etmek için bir 
şişede ve tek dozluk bir enjeksiyon kaleminde bir toz olarak gelir. Genellikle haftada bir kez, haftanın aynı günü, 
günün aynı saatinde veya civarında enjekte edilir. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız 
herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Peginterferon alfa-2b'yi aynen belirtildiği 
şekilde kullanın. Bu ilacı daha fazla veya daha az kullanmayın veya doktorunuzun önerdiğinden daha sık veya daha 
uzun süre kullanmayın.

Peginterferon alfa-2b, hepatit C'yi kontrol eder ancak tedavi etmeyebilir. Kendinizi iyi hissetseniz bile peginterferon alfa-2b'yi 

kullanmaya devam edin. Peginterferon alfa-2b'yi doktorunuzla konuşmadan kullanmayı bırakmayınız.

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

interferon markası kullanmayın veya flakonlarda ve enjeksiyon kalemlerinde peginterferon alfa-2b arasında geçiş 

yapmayın. Farklı bir interferon markasına veya tipine geçerseniz, dozunuzun değiştirilmesi gerekebilir.

Peginterferon alfa-2b'yi kendiniz enjekte edebilirsiniz veya enjeksiyonları size bir arkadaşınız veya akrabanız 
verebilir. Peginterferon alfa-2b'yi ilk kez kullanmadan önce, beraberinde gelen yazılı talimatları okuyun. 
Doktorunuzdan veya eczacınızdan size veya ilacı enjekte edecek kişiye nasıl enjekte edeceğini göstermesini 
isteyin. İlacınızı sizin için başka biri enjekte edecekse, HCV'nin yayılmasını önlemek için yanlışlıkla iğne batmasını 
nasıl önleyeceğini bildiğinden emin olun.

Peginterferon alfa-2b'yi göbeğiniz (göbek deliği) ve beliniz dışında üst kollarınızın dış kısmına, uyluklarınıza veya 
midenizin herhangi bir yerine enjekte edebilirsiniz. Çok zayıfsanız midenize enjekte etmeyin. Her enjeksiyon için 
farklı bir nokta kullanın. Peginterferon alfa-2b'yi derinin ağrılı, kırmızı, berelenmiş, yaralanmış, tahriş olmuş veya 
enfekte olduğu bir bölgeye enjekte etmeyin; çatlaklar veya topaklar var; veya herhangi bir şekilde anormaldir.

Şırıngaları, iğneleri, enjeksiyon kalemlerini veya ilaç şişelerini asla tekrar kullanmayın veya paylaşmayın. Kullanılmış 

iğneleri, şırıngaları ve enjeksiyon kalemlerini delinmeye karşı dayanıklı bir kapta atın. Delinmeye dayanıklı kabın nasıl 

atılacağı konusunda doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

Peginterferon alfa-2b enjeksiyon kalemini kullanmak için şu adımları izleyin:

1. Enjeksiyon kalemini içeren kartonu buzdolabından çıkarın ve oda sıcaklığına ulaşması için bekleyin. Kartonun 
üzerinde yazılı olan son kullanma tarihini kontrol edin ve son kullanma tarihi geçmişse kartonu kullanmayın. 
Kartonun aşağıdaki malzemeleri içerdiğinden emin olmak için kontrol edin: enjeksiyon kalemi, tek kullanımlık 
iğne ve alkollü bezler. Enjeksiyondan sonra kullanmak için yapışkan bir bandaj ve bir parça steril gazlı bez de 
gerekebilir.
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2. Enjeksiyon kaleminin penceresine bakın ve kartuş tutucu bölmesinin bütün veya parçalar halinde beyaz 
ila kirli beyaz bir tablet veya bir toz içerdiğinden emin olun.

3. Ellerinizi sabun ve suyla iyice yıkayın, durulayın ve havluyla kurulayın. Enfeksiyonu önlemek için çalışma 
alanınızı, ellerinizi ve enjeksiyon yerini temiz tutmanız önemlidir.

4. Enjeksiyon kalemini dik tutun (doz düğmesi aşağı). Kalemi yerinde tutmak için kartonun altını dozlama 
tepsisi olarak kullanabilirsiniz. Klik sesini duyana kadar kalemin iki yarısını birbirine sıkıca bastırın.

5. Tozun tamamen çözülmesi için birkaç saniye bekleyin.

6. Solüsyonu karıştırmak için enjeksiyon kalemini iki kez nazikçe baş aşağı çevirin. Enjeksiyon kalemini sallamayın.

7. Enjeksiyon kalemini sağ tarafı yukarı çevirin ve karıştırılan çözeltinin tamamen çözülüp çözülmediğini görmek 
için pencereden bakın. Hala köpük varsa, çökene kadar bekleyin. Çözeltinin tepesine yakın bazı küçük 
kabarcıklar görmek normaldir. Çözelti berrak değilse veya partikül görürseniz kullanmayınız ve doktorunuzu 
veya eczacınızı arayınız.

8. Enjeksiyon kalemini, dozlama düğmesi altta olacak şekilde doz tepsisine yerleştirin. Enjeksiyon 
kaleminin kauçuk kapağını alkollü bir ped ile silin.

9. Enjeksiyon iğnesinden koruyucu kağıt tırnağı çıkarın. Enjeksiyon kalemini doz tepsisinde dik tutun ve 
enjeksiyon iğnesini nazikçe doğrudan enjeksiyon kaleminin üzerine itin. İğneyi güvenli bir şekilde yerine 
vidalayın. Birkaç saniye boyunca kapağın altından bir miktar sıvı damladığını görebilirsiniz. Bir sonraki adıma 
geçmeden önce bunun durmasını bekleyin.

10. Enjeksiyon kalemini doz tepsisinden çıkarın. Kalemi sıkıca tutun ve dozlama düğmesinin altındaki koyu bantları 
(çizgileri) görene kadar dozaj düğmesini gidebildiği kadar dışarı çekin. İlacı enjekte etmeye hazır olana kadar 
doz ayarlama düğmesine basmamaya dikkat edin.

11. Reçeteli dozunuzla eşleşen sayı, doz sekmesi ile aynı hizaya gelene kadar dozlama düğmesini çevirin. 
Hangi sayının dozunuzla eşleştiğinden emin değilseniz, herhangi bir ilacı enjekte etmeden önce durun ve 
doktorunuzu veya eczacınızı arayın.

12. Enjeksiyon noktanızı seçin ve bölgedeki cildi alkollü bir ped ile temizleyin. Alanın kurumasını bekleyin.

13. Enjeksiyon kalemi iğnesinin dış kapağını çıkarın. İç iğne kapağının çevresinde sıvı olabilir. Bu 
normal. Enjeksiyon noktasındaki cilt kuruduğunda, iç iğne kapağını çekin. İğneye hiçbir şeye 
dokunmamaya dikkat edin.

14. Enjeksiyon kalemini, parmaklarınız kalem gövdesi gövdesine sarılı ve başparmağınız dozlama düğmesinin üzerinde olacak 
şekilde tutun.

15. Diğer elinizle enjeksiyon için temizlediğiniz bölgedeki deriyi sıkıştırın. İğneyi 45 ila 90 derecelik 
bir açıyla sıkışmış deriye sokun.

16. Daha fazla itemeyecek duruma gelene kadar dozlama düğmesine yavaşça ve sıkıca bastırarak ilacı 
enjekte edin. Tam dozu aldığınızdan emin olmak için başparmağınızı dozlama düğmesine 5 saniye 
daha basılı tutun.

17. Enjeksiyon kalemi iğnesini cildinize soktuğunuz açıyla cildinizden dışarı çekin.

18. Gerekirse birkaç saniye küçük bir bandaj veya steril gazlı bezle enjeksiyon noktasına hafifçe bastırın, ancak enjeksiyon 
bölgesine masaj yapmayın veya ovalamayın.

19. Kanama varsa enjeksiyon yerini yapışkan bir bandajla kapatın.

20. Enjeksiyon kalemini iğne takılı haldeyken delinmez bir kaba atın. İğneyi tekrar kapatmayın.
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21. Enjeksiyondan iki saat sonra enjeksiyon yerinde kızarıklık, şişme veya hassasiyet olup olmadığını kontrol edin. Cilt 
reaksiyonunuz varsa ve birkaç gün içinde geçmezse veya kötüleşirse doktorunuzu veya hemşirenizi arayın.

Peginterferon alfa-2b'yi flakonlarda kullanmak için şu adımları izleyin:

1. Ellerinizi sabun ve suyla iyice yıkayın, durulayın ve havluyla kurulayın.

2. Peginterferon alfa-2b kartonunun üzerinde yazılı olan son kullanma tarihini kontrol edin ve son 
kullanma tarihi geçmişse kartonu kullanmayın. Aşağıdaki malzemeleri kartondan çıkarın ve temiz bir 
çalışma alanına koyun: bir şişe peginterferon alfa-2b, bir şişe steril enjeksiyon için su (seyreltici), iğne 
takılı iki şırınga ve alkol pedleri.

3. Şırıngalardan birinin koruyucu ambalajını çıkarın.

4. Peginterferon alfa-2b şişesinin ve seyreltici şişesinin tepesindeki koruyucu kapakları çevirin. Her iki 
flakonun üstündeki kauçuk tıpaları bir alkollü ped ile temizleyin.

5. Koruyucu iğne kapağını çıkarın ve pistonu namlu üzerindeki 0,7 mL işaretine geri çekerek şırıngayı 
havayla doldurun.

6. Steril su flakonunu temizlenmiş üst kısmına elinizle dokunmadan dik tutun.

7. Şırınga iğnesini kauçuk tıpadan geçirin ve şırıngadan flakona hava enjekte etmek için pistona 
bastırın.

8. Şırınga takılı haldeyken flakonu ters çevirin ve iğnenin ucunun sıvı içinde olduğundan emin olun. 
Şırınga pistonunu tam olarak 0,7 mL işaretine geri çekerek 0,7 mL steril su çekin.

9. İğneyi, kauçuk tıpadan yukarı doğru çekerek seyreltici flakonundan çıkarın. İğneye hiçbir şeye 
dokunmayın.

10. İğneyi peginterferon alfa-2b flakonunun kauçuk tıpasından geçirin ve iğne ucunu flakonun cam 
duvarına dayayın.

11. 0,7 mL steril suyu flakon içindeki camdan aşağı akacak şekilde yavaşça enjekte edin. Şişenin altındaki 
beyaz toza steril su akışını hedef almayın.

12. Şırıngayı doğrudan kauçuk tıpadan çekerek iğneyi flakondan çıkarın. Emniyet manşonunu sıkıca 
tutun ve bir tık sesi duyana ve manşondaki yeşil şerit iğne üzerindeki kırmızı şeridi kapatana kadar 
iğnenin üzerinden çekin. Şırıngayı delinmez bir kaba atın.

13. Toz tamamen eriyene kadar flakonu dairesel hareketlerle hafifçe döndürün. Çözelti soğuksa, 
ısıtmak için flakonu elinizde hafifçe döndürün.

14. Hava kabarcıkları oluşmuşsa, bir sonraki adıma geçmeden önce solüsyonun yerleşmesini ve tüm 
kabarcıkların solüsyonun üstüne çıkıp kaybolmasını bekleyin.

15. Şişedeki sıvıya dikkatlice bakın. Berrak, renksiz ve partikül içermeyen sıvıyı enjekte etmeyin.

16. Peginterferon alfa-2b flakonundaki kauçuk tıpayı başka bir alkollü ped ile tekrar temizleyin.

17. İkinci şırınganın koruyucu ambalajını çıkarın. Şırınganın iğnesinden koruyucu kapağı çıkarın.

18. Pistonu reçete ettiğiniz dozla eşleşen mL işaretine geri çekerek şırıngayı havayla doldurun. 
Şırıngadaki hangi işaretin dozunuzla eşleştiğinden emin değilseniz, ilacı enjekte etmeden önce 
durun ve doktorunuzu veya eczacınızı arayın.
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19. Peginterferon alfa-2b flakonunu, ellerinizle flakonun temizlenmiş üst kısmına dokunmadan dik 
tutun.

20. Şırınga iğnesini peginterferon alfa-2b solüsyon şişesine sokun ve flakona hava enjekte etmek için 
pistona bastırın.

21. Flakon ve şırıngayı tutun ve iğne hala flakonun içindeyken flakonu yavaşça baş aşağı çevirin. 
İğnenin ucunu solüsyonda tutun.

22. Doktorunuzun reçete ettiği peginterferon alfa-2b miktarını geri çekmek için şırınga pistonunu 
yavaşça doğru işarete geri çekin.

23. Şırıngayı doğrudan flakondan dışarı çekin. İğneye hiçbir şeye dokunmayın.

24. Şırıngada hava kabarcığı olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir kabarcık görürseniz, şırıngayı iğne yukarı 
bakacak şekilde tutun ve kabarcıklar yükselene kadar şırıngaya hafifçe vurun. Ardından, şırıngadan herhangi bir 
solüsyonu dışarı itmeden, kabarcıklar kaybolana kadar şırınga pistonunu dikkatlice itin.

25. Bir enjeksiyon noktası seçin ve bölgedeki cildi alkollü bir ped ile temizleyin. Alanın kurumasını bekleyin.

26. Koruyucu kapağı iğneden çıkarın. İğnenin tamamen ortaya çıkması için şırınganın güvenlik 
manşonunun şırınganın kenarına sıkıca bastırıldığından emin olun.

27. Enjeksiyon noktasında 2 inç (5 santimetre) gevşek deri katını sıkıştırın. Diğer elinizle şırıngayı alın ve 
iğnenin ucu (eğim) yukarı bakacak şekilde bir kalem gibi tutun. Hızlı, dart benzeri bir itme kullanarak 
iğneyi 45 ila 90 derecelik bir açıyla sıkışmış deriye yaklaşık 1/4 inç (0,6 santimetre) itin.

28. Sıkışan cildi gevşetin ve şırınga haznesini tutmak için bu elinizi kullanın.

29. Şırınganın pistonunu çok hafifçe geri çekin. Şırıngaya kan gelirse, iğne bir kan damarına girmiştir. 
Enjekte etmeyin. İğneyi cilde soktuğunuz açıyla dışarı çekin ve şırıngayı delinmez bir kaba atın. Yeni 
bir şırınga ve yeni bir flakon kullanarak yeni bir doz hazırlamak için yukarıdaki adımları tekrarlayın. 
Şırıngaya kan gelmezse, pistonu şırınga haznesinin sonuna kadar hafifçe bastırarak ilacı enjekte 
edin.

30. İğnenin yanında bir alkollü ped tutun ve iğneyi deriden dışarı doğru çekin. Alkol pedini enjeksiyon 
bölgesinin üzerine birkaç saniye bastırın. Enjeksiyon bölgesini ovalamayın veya masaj yapmayın. 
Kanama varsa, bir bandajla örtün.

31. İlk şırıngayı kapattığınız gibi şırıngayı güvenlik kılıfıyla kapatın. (Yukarıdaki Adım 12'ye bakın.) 
Şırıngayı ve iğneyi delinmez bir kaba atın.

32. Enjeksiyondan iki saat sonra enjeksiyon yerinde kızarıklık, şişme veya hassasiyet olup olmadığını kontrol edin. Cilt 
reaksiyonunuz varsa ve birkaç gün içinde geçmezse veya kötüleşirse doktorunuzu veya hemşirenizi arayın.

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-2b almadan önce,

peginterferon alfa-2b'ye, diğer alfa interferonlara, diğer ilaçlara veya polietilen glikole (PEG) alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Alerjiniz olan bir ilacın alfa interferon olup olmadığından emin 
değilseniz doktorunuza sorun.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605030.html 6/10



22/04/22, 16:17 Peginterferon Alfa-2b (PEG-Intron): MedlinePlus İlaç Bilgileri

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini 
ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenen ilaçları 
ve metadonu (Dolophine, Metadose) mutlaka belirtin. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 
değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Daha önce organ nakli (vücudun bir bölümünü değiştirme ameliyatı) geçirdiyseniz veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde belirtilen 
durumlardan herhangi birini yaşadıysanız veya olduysa veya aşağıdakilerden herhangi birini yaşadıysanız doktorunuza veya 
eczacınıza söyleyin: uyku sorunları, veya gözleriniz veya pankreasınızla ilgili problemler.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Peginterferon 
alfa-2b 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-2b 
kullandığınızı söyleyin.

peginterferon alfa-2b'nin sizi uyuşuk, baş dönmesi veya kafa karışıklığı yapabileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın 
sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba veya makine kullanmayın.

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

Tedaviniz sırasında bol bol dinlenmeyi ve düzenli hafif egzersiz yapmayı planlayın. Tedaviniz sırasında egzersiz yapmanın 
güvenli yolları hakkında doktorunuzla konuşun.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Peginterferon alfa-2b ile tedaviniz sırasında her gün en az 10 tam bardak su veya kafein veya alkol 
içermeyen berrak meyve suları için. Tedavinizin ilk haftalarında yeterince sıvı içmeye özellikle dikkat 
edin.

Tedaviniz sırasında iyi yediğinizden emin olun. Mide rahatsızlığınız varsa veya iştahınız yoksa, gün 
boyunca sağlıklı atıştırmalıklar veya birkaç küçük öğün yiyin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu en geç enjekte etmenizin planlandığı günün ertesi günü hatırlarsanız, unuttuğunuz dozu 
hatırladığınız anda enjekte edin. Ardından bir sonraki dozunuzu takip eden hafta düzenli olarak planladığınız günde 
enjekte edin. Birkaç gün geçene kadar unuttuğunuz dozu hatırlamıyorsanız, ne yapacağınız konusunda 
doktorunuza danışın. Doktorunuzla konuşmadan bir sonraki dozu ikiye katlamayın veya haftada birden fazla doz 
almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

peginterferon alfa-2b enjekte ettiğiniz yerde morarma, ağrı, kızarıklık, şişme, kaşıntı veya tahriş
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mide bulantısı

kusma

iştah kaybı

şeylerin tadında değişiklik

ishal

kabızlık

göğüste ağrılı yanma hissi

kilo kaybı

baş ağrısı

baş dönmesi

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

saç dökülmesi veya inceltme

kaşıntı

Konsantrasyon zorluğu

her zaman soğuk veya sıcak hissetmek

cildinizdeki değişiklikler

kuru ağız

terlemek

kızarma

burun akması

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

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

döküntü

kurdeşen

yutma zorluğu

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

ses kısıklığı

hızlı nabız

soluk ten

bel ağrısı
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Peginterferon alfa-2b 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. Peginterferon alfa-2b 
enjeksiyon kalemlerini buzdolabında saklayın ve ısıya maruz bırakmayın. Peginterferon alfa-2b tozu 
flakonlarını oda sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın. Peginterferon alfa-2b 
solüsyonunu karıştırdıktan hemen sonra flakonlara veya enjeksiyon kalemlerine enjekte etmek en iyisidir. 
Gerekirse, hazırlanmış peginterferon alfa-2b solüsyonu içeren flakonlar veya enjeksiyon kalemleri 
buzdolabında 24 saate kadar saklanabilir. Peginterferon alfa-2b'yi dondurmayın.

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.

Mağdur bayılmadıysa, bu ilacı reçete eden doktoru arayın. Doktor, kurbanı daha yakından incelemek 
ve laboratuvar testleri yapmak isteyebilir.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

İlaçlarınızı veya enjeksiyon malzemelerinizi başka birinin 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 
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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