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Itraconazol
pronunțat ca (it'' ra kon' a zole)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Itraconazolul poate provoca insuficiență cardiacă (afecțiune în care inima nu poate pompa suficient sânge prin organism). 

Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată insuficiență cardiacă. Medicul dumneavoastră vă poate 

spune să nu luați itraconazol. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată un atac de 

cord; bătăi neregulate ale inimii; sau orice alt tip de boală de inimă, plămâni, ficat sau rinichi. Dacă prezentați oricare dintre 

următoarele simptome, încetați să luați itraconazol și sunați imediat medicului dumneavoastră: dificultăți de respirație; tuse 

cu flegmă albă sau roz; slăbiciune; oboseală excesivă; bătăi rapide ale inimii; umflarea picioarelor, gleznelor sau picioarelor; 

trezirea noaptea; și creșterea bruscă în greutate.

Nu luați cisapridă (Propulsid) (nu este disponibilă în SUA), disopiramidă (Norpace), dofetilidă (Tikosyn), 

dronedarona (Multaq), eplerenonă (Inspra), medicamente de tip ergot, cum ar fi dihidroergotamina (DHE, 

Migranal), ergotamina ( Ergomar, în Cafergot, în Migergot), metilergometrină (Methergine); felodipină 

(Plendil), irinotecan (Camptosar), ivabradină (Corlanor), acetat de levometadil (Orlaam) (nu este disponibil în 

SUA), lovastatin (Altoprev, în Advicor), lurasidonă (Latuda), metadonă (Dolophine, Methadyse), midazolam 

( administrat pe cale orală), nisoldipină (Sular), pimozidă (Orap), chinidină (în Nuedexta), ranolazină (Ranexa), 

simvastatină (Zocor, în Simcor, în Vytorin), ticagrelor (Brilinta) și triazolam (Halcion) în timp ce luați itraconazol 

și timp de 2 săptămâni după aceea. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți boli de rinichi sau de ficat și 

luați oricare dintre următoarele medicamente: colchicină (Colcrys, Mitigare), fesoterodină (Toviaz), solifenacin 

(Vesicare) sau telitromicină (Ketek). Administrarea acestor medicamente cu itraconazol poate provoca 

probleme cardiace grave, inclusiv prelungirea intervalului QT (un ritm cardiac neregulat care poate duce la 

leșin, pierderea conștienței, convulsii sau moarte subită).

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a lua itraconazol.

de ce este prescris acest medicament?

Capsulele de itraconazol sunt utilizate pentru a trata infecțiile fungice din plămâni care se pot răspândi în tot organismul. 

Capsulele de itraconazol sunt, de asemenea, utilizate pentru a trata infecțiile fungice ale unghiilor. Tabletele și capsulele de 

itraconazol sunt utilizate pentru a trata infecțiile fungice ale unghiilor de la picioare. Itraconazol soluție orală (lichid)
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este utilizat pentru tratarea infecțiilor cu drojdie ale gurii și gâtului sau ale esofagului (tub care leagă gâtul de 

stomac). Itraconazolul face parte dintr-o clasă de antifungice numite triazoli. Funcționează prin încetinirea creșterii 

ciupercilor care provoacă infecții.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Itraconazolul vine sub formă de capsulă, tabletă și soluție (lichid) pentru administrare pe cale orală. Dacă luați itraconazol pentru a trata infecțiile fungice ale plămânilor, 

capsulele sunt de obicei luate în timpul mesei complete sau imediat după o masă completă de una sau de două ori pe zi timp de cel puțin 3 luni. Cu toate acestea, dacă 

luați itraconazol pentru a trata o infecție fungică gravă a plămânilor, capsulele pot fi luate cu o masă de trei ori pe zi în primele 3 zile de tratament și apoi luate o dată sau 

de două ori pe zi, cu o masă, cel puțin. 3 luni. Dacă luați itraconazol pentru a trata infecțiile fungice ale unghiilor de la picioare (inclusiv sau fără infecții ale unghiilor de la 

mâini), capsulele sau comprimatele se iau de obicei o dată pe zi, cu o masă completă, timp de 12 săptămâni. Dacă luați itraconazol numai pentru a trata infecțiile fungice 

ale unghiilor, capsulele se iau de obicei de două ori pe zi cu o masă completă timp de 1 săptămână, se omite timp de 3 săptămâni și apoi se iau de două ori pe zi cu o masă 

timp de o săptămână. Soluția orală de itraconazol se administrează de obicei pe stomacul gol o dată sau de două ori pe zi timp de 1 până la 4 săptămâni sau uneori mai 

mult. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați 

itraconazol exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră. și cereți medicului 

dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați itraconazol exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați 

mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră. și cereți medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați 

itraconazol exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Înghițiți capsulele de itraconazol întregi; nu le deschideți, mestecați sau zdrobiți.

Medicul dumneavoastră vă poate spune să luați capsule de itraconazol cu   o băutură răcoritoare de cola dacă aveți 

anumite afecțiuni medicale sau luați oricare dintre următoarele medicamente: cimetidină; famotidină (Pepcid); 

nizatidină (Axid); inhibitori ai pompei de protoni, cum ar fi esomeprazol (Nexium, în Vimovo), lansoprazol (Prevacid, 

în Prevpac), omeprazol (Prilosec, în Zegerid), pantoprazol (Protonix), rabeprazol (AcipHex) sau ranitidină (Zantac). 

Urmați aceste instrucțiuni cu atenție.

Pentru a lua itraconazol soluție orală pentru infecțiile fungice ale gurii sau gâtului, amestecați 10 mililitri (aproximativ 

2 lingurițe) de soluție în gură timp de câteva secunde și înghițiți. Repetați dacă este necesar pentru a vă lua întreaga 

doză.

Capsulele de itraconazol și soluția orală sunt absorbite în organism în moduri diferite și funcționează 
pentru a trata diferite afecțiuni. Nu înlocuiți capsulele cu lichid sau lichidul cu capsulele. Asigurați-vă că 
farmacistul vă oferă produsul itraconazol prescris de medicul dumneavoastră.

Dacă luați itraconazol pentru a trata o infecție a unghiilor, probabil că unghiile dumneavoastră nu vor arăta mai sănătoase până 

când vor crește unghiile noi. Poate dura până la 6 luni pentru a crește o nouă unghie și până la 12 luni pentru a crește o nouă 

unghie de la picior, așa că nu ar trebui să vă așteptați să vedeți îmbunătățiri în timpul tratamentului sau câteva luni după aceea. 

Continuați să luați itraconazol chiar dacă nu observați nicio îmbunătățire.

Continuați să luați itraconazol până când medicul dumneavoastră vă spune să opriți, chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați 

itraconazol fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Dacă încetați să luați itraconazol prea devreme, infecția dumneavoastră poate 

reveni după o perioadă scurtă de timp.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.
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există utilizări pentru acest medicament

Itraconazolul este, de asemenea, uneori utilizat pentru a trata alte tipuri de infecții fungice și pentru a preveni infecțiile fungice la 

persoanele care au virusul imunodeficienței umane (HIV) sau sindromul imunodeficienței dobândite (SIDA). Discutați cu medicul 

dumneavoastră despre posibilele riscuri ale utilizării acestui medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua itraconazol,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la itraconazol; alte medicamente antifungice, 
cum ar fi fluconazol (Diflucan), ketoconazol (Nizoral) sau voriconazol (Vfend); orice alte medicamente sau oricare dintre 
ingredientele produselor cu itraconazol. Dacă luați soluție orală de itraconazol, spuneți medicului dumneavoastră dacă 
sunteți alergic la zaharină sau medicamente cu sulfa. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă luați următoarele medicamente sau le-ați luat în 
ultimele 2 săptămâni înainte de a începe tratamentul cu itraconazol: carbamazepină (Epitol, Tegretol, Teril, 
altele); efavirenz (Sustiva, în Atripla); izoniazidă (Laniazid, în Rifamate, în Rifater); rifabutină (Mycobutin); 
rifampicină; nevirapină (Viramune); fenobarbital; și fenitoină (Dilantin, Phenytek).

spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați următoarele medicamente: aliskiren (Tekturna, în 
Amturnide, Tekamlo și Tekturna HCT), apixaban (Eliquis), axitinib (Inlyta), colchicină (Colcrys, Mitigare), 
dabrafemob (Taflinar), darifenacin (Enablex), dasatinib (Sprycel), everolimus (Afinitor, Zortress), ibrutinib 
(Imbruvica), nilotinib (Tasigna), rivaroxaban (Xarelto), salmeterol (Serevent), sildenafil (numai marca Revatio 
utilizată pentru boli pulmonare), simeprevir (Olysio). ), sunitinib (Sutent), tamsulosin (Flomax, în Jalyn), 
temsirolimus (Torisel), trabectedin (Yondelis) și vardenafil (Staxyn, Levitra). Medicul dumneavoastră vă poate 
spune să nu luați aceste medicamente în timpul tratamentului și timp de 2 săptămâni după tratamentul cu 
itraconazol.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate și fără prescripție medicală, vitamine, 
suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați 
medicamentele enumerate în secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT și oricare dintre următoarele: medicamente cu 
antibiotice, cum ar fi ciprofloxacina (Cipro), claritromicină (Biaxin, în PrevPac), eritromicină (EES Ery-Tab, altele) și 
telitromicină (Ketek) ; anticoagulant (''diluant de sânge'') cum ar fi warfarina (Coumadin, Jantoven); alprazolam (Xanax); 
aprepitant (Emend); aripiprazol (Abilify); atorvastatina (Lipitor, în Caduet, în Liptruzet); bortezomib (Velcade); bosentan 
(Tracleer); budesonid (Entocort EC, Pulmicort, Uceris); buprenorfină (Buprenex, Butrans, în Bunavail; altele); buspirona; 
ciclesonid (Alvesco, Omnaris, Zetonna); cilostazol (Pletal); cinacalcet (Sensipar); ciclosporină (Gengraf, Neoral, 
Sandimmune); dabigatran (Pradaxa); dexametazonă; diazepam (Valium); digoxină (Lanoxin); docetaxel (Docefrez, 
Taxotere); eletriptan (Relpax); erlotinib (Tarceva); fentanil (Actiq, Duragesic, Fentora, Subsys, altele); fesoterodină 
(Toviaz); fluticazonă (Flovent, în Advair); gefitinib (Iressa); haloperidol (Haldol); Inhibitori de protează HIV, inclusiv 
indinavir (Crixivan), darunavir (Prezista) administrat cu ritonavir, fosamprenavir (Lexiva) administrat cu ritonavir și 
saquinavir (Invirase); imatinib (Gleevac); ixabepilone (Kit Ixempra); lapatinib (Tykerb); maraviroc (Selzentry); meloxicam 
(Mobic); metilprednisolon (Medrol); nadolol (Corgard, în Corzide); oxibutinină (Ditropan XL, Oxytrol); oxicodonă (Oxaydo, 
Oxycontin, în Percodan; altele); ponatinib (Iclusig); praziquantel (Biltricid); quetiapină (Seroquel); ramelteon (Rozerem); 
repaglinidă (Prandin, în Prandimet); riociguat (Adempas); risperidonă (Risperdal); saxagliptin (Kombiglyze XR, Onglyza); 
sirolimus (Rapamune); solifenacin (Vesicare); tacrolimus (Astagraf, Prograf); tadalafil (Adcirca, Cialis); tolterodină 
(Detrol); vardenafil (Levitra, Staxyn); verapamil (Calan, Covera, Verelan PM, în Tarka), vinblastină, vincristină (Marqibo 
Kit) și vinorelbină (Navelbine). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoie să se schimbe vincristină (Marqibo 
Kit) și vinorelbină (Navelbine). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoie să se schimbe vincristină (Marqibo 
Kit) și vinorelbină (Navelbine). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoie să se schimbe
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dozele de medicamente sau vă monitorizați cu atenție pentru efecte secundare. Multe alte medicamente pot interacționa și cu 
itraconazolul, așa că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și 
despre cele care nu apar pe aceste liste.

dacă luați un antiacid, luați-l cu 1 oră înainte sau la 2 ore după ce luați itraconazol.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată afecțiunile menționate în secțiunea 
AVERTISMENT IMPORTANT, fibroza chistică (o boală înnăscută care cauzează probleme cu respirația, digestia 
și reproducerea), orice afecțiune care scade cantitatea de acid din stomac, sau HIV.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Nu trebuie să luați 
itraconazol pentru a trata ciuperca unghiilor dacă sunteți gravidă sau ați putea rămâne gravidă. Puteți începe să luați 
itraconazol pentru a trata ciuperca unghiilor numai în a doua sau a treia zi a menstruației, când sunteți sigur că nu sunteți 
gravidă. Trebuie să utilizați un control al nașterii eficient în timpul tratamentului și timp de 2 luni după aceea. Dacă rămâneți 
gravidă în timp ce luați itraconazol pentru a trata orice afecțiune, adresați-vă medicului dumneavoastră.

trebuie să știți că itraconazolul vă poate provoca amețeli sau vă poate provoca vedere încețoșată sau dublă. Nu 
conduceți o mașină și nu utilizați utilaje până nu știți cum vă afectează acest medicament.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Discutați cu medicul dumneavoastră despre consumul de suc de grepfrut în timp ce luați acest medicament.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 

peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Itraconazolul poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 

simptome este severe sau nu dispare:

diaree

constipație

gaze sau balonare

arsuri la stomac

gust neplăcut

gingii dureroase sau sângerânde

durere de cap

ameţeală

transpiraţie

dureri musculare sau slăbiciune

dureri articulare
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scăderea dorinței sau a capacității sexuale

nervozitate

depresie

nasul care curge și alte simptome de răceală

febră

Pierderea parului

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat 
medicului dumneavoastră:

vedere încețoșată sau vedere dublă

zgomot în urechi

incapacitatea de a controla urinarea sau urinarea mai mult decât de obicei

Dacă prezentați oricare dintre următoarele simptome sau cele enumerate în secțiunea AVERTISMENT 
IMPORTANT, încetați să luați itraconazol și sunați imediat medicul dumneavoastră sau primiți 
tratament medical de urgență:

oboseala excesiva

pierderea poftei de mâncare

greaţă

dureri de stomac

vărsături

îngălbenirea pielii sau a ochilor

urină închisă la culoare

scaune palide

senzații de amorțeală, furnicături, înțepături, arsuri sau târâtoare pe piele

pierderea auzului

sensibilitate crescută la lumină

tulburare severă a pielii

pierderea auzului

eczemă

urticarie

mâncărime

umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor, ochilor, mâinilor, gleznelor sau picioarelor inferioare

răguşeală

dificultăți de respirație sau de înghițire
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Unul dintre ingredientele din soluția orală de itraconazol a provocat cancer la unele tipuri de animale de laborator. 

Nu se știe dacă persoanele care iau soluție de itraconazol au un risc crescut de a dezvolta cancer. Discutați cu 

medicul dumneavoastră despre riscurile de a lua soluție de itraconazol.

Itraconazolul poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de exces de căldură, lumină și umiditate (nu în baie).

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii 

mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și 

plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii 

și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai 

bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau 

contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați 

site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe 

informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda anumite teste de laborator pentru a 

verifica răspunsul dumneavoastră la itraconazol.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei. Dacă mai aveți simptome de infecție după ce ați terminat tratamentul cu itraconazol, sunați la medicul 

dumneavoastră.
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Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte 

suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat 

într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.
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