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penisilamin
(pen" i sil' a meen) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Penisilamin, Wilson hastalığını (vücutta bakır birikmesine neden olan ve ciddi semptomlara neden 
olabilen kalıtsal bir durum) ve sistinüri (böbrek taşlarına yol açabilen kalıtsal bir durum) tedavisinde 
kullanılır. Ayrıca, diğer ilaçlarla tedaviden sonra iyileşmeyen şiddetli romatoid artriti (vücudun 
bağışıklık sisteminin kendi eklemlerine saldırdığı, ağrıya, şişmeye ve fonksiyon kaybına neden 
olduğu bir durum) tedavi etmek için diğer tedavilerle birlikte kullanılır. Penisillamin, ağır metal 
antagonistleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Vücuttaki fazla bakıra bağlanarak ve idrar yoluyla 
vücuttan atılmasına neden olarak Wilson hastalığını tedavi etmeye çalışır. Böbrek taşı yapan 
maddeye bağlanarak ve taş oluşturmasını engelleyerek sistinüriyi tedavi etmeye çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Penisillamin bir kapsül ve ağızdan almak için bir tablet olarak gelir. Genellikle aç karnına yemekten en 
az 1 saat önce veya 2 saat sonra ve herhangi bir yiyecek veya sütten en az 1 saat önce veya sonra 
alınır. Wilson hastalığı ve sistinüri tedavisi için penisilamin genellikle günde dört kez alınır. Romatoid 
artrit tedavisi için genellikle günde bir kez alınır, ancak artan dozlarda günde dört defaya kadar 
alınabilir. Doktorunuz, durumunuza, vücudunuzun ilaca ne kadar iyi yanıt verdiğine ve yaşadığınız 
yan etkilere göre ne kadar süreyle tedavi görmeniz gerektiğini önerecektir. Penisilamin'i her gün 
yaklaşık aynı saatte alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi 
bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Penisilamin'i aynen anlatıldığı gibi 
alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Doktorunuz muhtemelen size düşük dozda penisilamin ile başlayacak ve dozunuzu kademeli olarak artıracaktır.

Wilson hastalığı ve romatoid artrit tedavisi için penisilaminin tam faydasını hissetmeniz bir ila üç ay 
veya daha uzun sürebilir. Tüm kullanımlar için, kendinizi iyi hissetseniz bile penisilamin almaya 
devam edin. Belirtileriniz kötüleşse bile doktorunuzla konuşmadan penisilamin almayı bırakmayın. 
Penisilamin almayı bırakırsanız, ilacı tekrar almaya başladığınızda alerjik reaksiyon yaşama riskiniz 
artar.
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Penisillamin ile tedaviniz sırasında doktorunuza nasıl hissettiğinizi mutlaka söyleyin. Doktorunuz, 
yaşadığınız yan etkilere bağlı olarak sizi başka ilaçlarla tedavi edebilir veya tedavinizi geciktirebilir, 
dozunuzu azaltabilir veya tedavinizi durdurabilir.

bu ilacın kullanım alanları

Penisillamin, bazen başka ilaçlarla tedavi edildikten sonra kurşun zehirlenmesi için bir takip tedavisi olarak 
da kullanılır. Bazen belirli karaciğer hastalığı türlerini tedavi etmek için de kullanılır. Durumunuz için bu ilacı 
kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

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

özel önlemler almalı mıyım?

Penisilamin almadan önce,

penisiline, penisiline, diğer ilaçlara veya penisilamin kapsülleri veya tabletlerindeki bileşenlerden herhangi 
birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden 
emin olun: auranofin (Ridaura) ve aurothioglucose (Solganol) gibi altın bileşikleri; klorokin, 
hidroksiklorokin (Plaquenil) gibi antimalaryal ilaçlar; ve azatioprin (Azasan, Imuran) ve metotreksat 
(Otrexup, Rasuvo, Trexall, Xatmep) gibi bazı immünosupresanlar. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 
değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da 
penisilamin ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız 
tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

Demir içeren bir ürün alıyorsanız, penisilamin kullanıyorsanız 2 saat önce veya sonra alınız. Başka 
bir ilaç, antasit veya çinko içeren ürün alıyorsanız, bunları penisilamin almadan 1 saat önce veya 
sonra alın.

Geçmişte penisilamin tedavisi gördüyseniz ve kanla ilgili ciddi bir yan etki geliştirdiyseniz 
doktorunuza söyleyin. Doktorunuz muhtemelen size tekrar penisilamin almamanızı söyleyecektir.

doktorunuza, altın bileşiklerine karşı ciddi bir reaksiyonunuz olup olmadığını veya böbrek hastalığınız 
olup olmadığını söyleyin.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Penisilamin alırken 
hamile kalırsanız derhal doktorunuzu arayın.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Penisillamin tedavisi alırken emzirmemelisiniz.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya diş hekimine penisilamin 
kullandığınızı söyleyin.

Doktorunuz muhtemelen size bir piridoksin (B vitamini) almanızı söyleyecektir.6) penisilamin ile tedaviniz 
sırasında ek.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?
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Wilson hastalığı için tedavi ediliyorsanız, doktorunuz muhtemelen bakır içeriği düşük özel bir diyet önerecektir. 
Bu diyet, bakır, çikolata, fındık, kabuklu deniz ürünleri, mantar, karaciğer, melas, brokoli ve diğer yüksek bakır 
içeren gıdalarla zenginleştirilmiş tahıllardan ve besin takviyelerinden kaçınır. Doktorunuz ayrıca normal musluk 
suyu yerine damıtılmış veya demineralize su içmenizi tavsiye edebilir. Doktorunuz tarafından yapılan tüm diyet 
tavsiyelerine uyduğunuzdan emin olun.

Sistinüri tedavisi görüyorsanız, doktorunuz sizin için metionin (bir tür protein) düşük olan özel bir 
diyet önerebilir. Ancak çocuksanız veya hamileyseniz doktorunuz bu diyeti önermeyebilir. 
Doktorunuz muhtemelen yeterince sıvı içmenizi de önerecektir.

Romatoid artrit tedavisi görüyorsanız, doktorunuz aksini söylemedikçe normal diyetinize devam 
edin.

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.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

iştah kaybı

şeylerin tadında değişiklik

mide bulantısı

kusma

ishal

karın ağrısı

cildin buruşması

tırnak değişiklikleri

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

döküntü, kaşıntı, kurdeşen, deri dökülmesi, ateş, eklem ağrısı veya şişmiş lenf düğümleri

cilt, ağız ve cinsel organlarda ağrılı veya kaşıntılı kabarcıklar ve yaralar

ateş, boğaz ağrısı, titreme, olağandışı kanama veya morarma

nefes darlığı, açıklanamayan öksürük veya hırıltı

köpüklü veya pembe, kırmızı, kahverengi veya kanlı idrar

kas zayıflığı, sarkık göz kapakları veya çift görme
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Penisillamin 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?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun penisilamine tepkisini 

kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

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.
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rand isimleri

kupramin®

bağımlı®
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