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itrakonazol
olarak telaffuz edilir ('' ra kon' a zole)

ÖNEMLİ UYARI:

Itrakonazol kalp yetmezliğine (kalbin vücuda yeterince kan pompalayamadığı durum) neden olabilir. Kalp 
yetmezliğiniz varsa veya daha önce olduysa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size itrakonazol 
almamanızı söyleyebilir. Ayrıca kalp krizi geçirip geçirmediğinizi de doktorunuza söyleyiniz; düzensiz kalp 
atışı; veya başka herhangi bir kalp, akciğer, karaciğer veya böbrek hastalığı türü. Aşağıdaki belirtilerden 
herhangi birini yaşarsanız itrakonazol almayı bırakın ve derhal doktorunuzu arayın: nefes darlığı; beyaz 
veya pembe balgam öksürmek; zayıflık; aşırı yorgunluk; hızlı nabız; ayakların, ayak bileklerinin veya 
bacakların şişmesi; gece uyanmak; ve ani kilo alımı.

Sisaprid (Propulsid) (ABD'de mevcut değildir), disopiramid (Norpace), dofetilid (Tikosyn), dronedaron 
(Multaq), eplerenon (Inspra), dihidroergotamin (DHE, Migranal), ergotamin gibi ergot tipi ilaçlar 
almayın ( Ergomar, Cafergot'ta, Migergot'ta), metilergometrin (Methergine); felodipin (Plendil), 
irinotekan (Camptosar), ivabradin (Corlanor), levomethadil asetat (Orlaam) (ABD'de mevcut 
değildir),lovastatin (Altoprev, Advicor'da), lurasidon (Latuda), metadon (Dolophine, Metadoz), 
midazolam ( ağız yoluyla alınır), nisoldipin (Sular), pimozid (Orap), kinidin (Nuedexta'da), ranolazin 
(Ranexa), simvastatin (Zocor, Simcor'da, Vytorin'de), tikagrelor (Brilinta) ve triazolam (Halcion) 
itrakonazol alırken ve sonrasında 2 hafta boyunca. Böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa ve 
aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz: kolşisin (Colcrys, Mitigare), 
fesoterodin (Toviaz), solifenasin (Vesicare) veya telitromisin (Ketek). Bu ilaçları itrakonazol ile birlikte 
almak, QT uzaması (bayılmaya, bilinç kaybına, nöbetlere veya ani ölüme yol açabilen düzensiz kalp 
ritmi) dahil olmak üzere ciddi kalp sorunlarına neden olabilir.

Itrakonazol almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Itrakonazol kapsülleri, vücuda yayılabilen akciğerlerdeki mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır. Itrakonazol 

kapsülleri ayrıca tırnaklardaki mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır. Ayak tırnaklarının mantar enfeksiyonlarını 

tedavi etmek için itrakonazol tabletleri ve kapsülleri kullanılır. Itrakonazol oral solüsyon (sıvı)
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ağız ve boğazda veya yemek borusunda (boğazı mideye bağlayan tüp) mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için 

kullanılır. Itrakonazol, triazol adı verilen bir antifungal sınıfındadır. Enfeksiyona neden olan mantarların büyümesini 

yavaşlatarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Itrakonazol, ağızdan alınacak bir kapsül, tablet ve bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Akciğerlerdeki mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için itrakonazol alıyorsanız, 

kapsüller genellikle en az 3 ay boyunca günde bir veya iki kez tam bir yemek sırasında veya hemen sonrasında alınır. Bununla birlikte, akciğerlerde ciddi bir 

mantar enfeksiyonunu tedavi etmek için itrakonazol alıyorsanız, kapsüller tedavinin ilk 3 günü günde üç kez yemekle birlikte alınabilir ve ardından günde bir 

veya iki kez en az yemekle birlikte alınabilir. 3 ay. Ayak tırnaklarındaki mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için itrakonazol alıyorsanız (tırnak enfeksiyonları 

dahil veya bunlar olmadan), kapsüller veya tabletler genellikle 12 hafta boyunca tam öğünle birlikte günde bir kez alınır. Sadece tırnaklardaki mantar 

enfeksiyonlarını tedavi etmek için itrakonazol alıyorsanız, Kapsüller genellikle 1 hafta boyunca günde iki kez tam öğünle birlikte alınır, 3 hafta atlanır ve daha 

sonra bir hafta boyunca günde iki kez öğünlerle birlikte alınır. Itrakonazol oral solüsyonu genellikle 1 ila 4 hafta veya bazen daha uzun süre boyunca günde bir 

veya iki kez aç karnına alınır. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan 

açıklamasını isteyin. Itrakonazolü aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın. ve 

anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Itrakonazolü aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden 

daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın. ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. 

Itrakonazolü aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

İtrakonazol kapsüllerini bütün olarak yutun; açmayın, çiğnemeyin veya ezmeyin.

Doktorunuz, belirli tıbbi durumlarınız varsa veya aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, kolalı 
meşrubatla birlikte itrakonazol kapsülleri almanızı söyleyebilir: simetidin; famotidin (Pepcid); nizatidin 
(Axid); esomeprazol (Nexium, Vimovo'da), lansoprazol (Prevacid, Prevpac'ta), omeprazol (Prilosec, 
Zegerid'de), pantoprazol (Protonix), rabeprazol (AcipHex) veya ranitidin (Zantac) gibi proton pompası 
inhibitörleri. Bu yönergeleri dikkatlice izleyin.

Ağız veya boğazdaki mantar enfeksiyonları için ağızdan itrakonazol solüsyonu almak için solüsyonun 10 
mililitresini (yaklaşık 2 çay kaşığı) birkaç saniye ağzınızda çalkalayın ve yutun. Tüm dozunuzu almak için 
gerekirse tekrarlayın.

Itrakonazol kapsülleri ve oral solüsyon vücuda farklı şekillerde emilir ve farklı durumları tedavi 
etmek için çalışır. Kapsülleri sıvının yerine veya sıvıyı kapsüllerin yerine koymayın. Doktorunuzun 
reçete ettiği itrakonazol ürününü size eczacınızın verdiğinden emin olun.

Tırnak enfeksiyonunu tedavi etmek için itrakonazol alıyorsanız, yeni tırnaklar çıkana kadar tırnaklarınız muhtemelen 

daha sağlıklı görünmeyecektir. Yeni bir tırnağın büyümesi 6 aya kadar ve yeni bir ayak tırnağının büyümesi 12 aya 

kadar sürebilir, bu nedenle tedaviniz sırasında veya sonrasında birkaç ay boyunca iyileşme görmeyi 

beklememelisiniz. Herhangi bir gelişme görmeseniz bile itrakonazol almaya devam edin.

Kendinizi iyi hissetseniz bile doktorunuz size bırakmanızı söyleyene kadar itrakonazol almaya devam edin. 
Doktorunuzla konuşmadan itrakonazol almayı kesmeyin. Itrakonazol almayı çok erken bırakırsanız, enfeksiyonunuz 
kısa bir süre sonra geri gelebilir.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.
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bu ilacın kullanım alanları

Itrakonazol ayrıca bazen diğer mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek ve insan immün yetmezlik virüsü 
(HIV) veya edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) olan kişilerde mantar enfeksiyonlarını önlemek 
için de kullanılır. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın olası riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

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

özel önlemler almalı mıyım?

itrakonazol almadan önce,

itrakonazole alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz; flukonazol (Diflucan), ketokonazol 
(Nizoral) veya vorikonazol (Vfend) gibi diğer mantar önleyici ilaçlar; diğer ilaçlar veya itrakonazol 
ürünlerindeki bileşenlerden herhangi biri. İtrakonazol oral solüsyonu alıyorsanız, sakarin veya sülfa 
ilaçlarına alerjiniz varsa doktorunuza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız veya itrakonazol ile tedaviye başlamadan önce son 2 hafta içinde 
aldıysanız doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz: karbamazepin (Epitol, Tegretol, Teril, diğerleri); 
efavirenz (Sustiva, Atripla'da); izoniazid (Laniazid, Rifamate'de, Rifater'de); rifabutin (Mycobutin); 
rifampisin; nevirapin (Viramune); fenobarbital; ve fenitoin (Dilantin, Phenytek).

Aşağıdaki ilaçları alıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz: aliskiren (Tekturna, Amturnide, 
Tekamlo ve Tekturna HCT'de), apixaban (Eliquis), axitinib (Inlyta), kolşisin (Colcrys, Mitigare), dabrafemob 
(Taflinar), darifenasin (Enablex), dasatinib (Sprycel), everolimus (Afinitor, Zortress), ibrutinib (Imbruvica), 
nilotinib (Tasigna), rivaroksaban (Xarelto), salmeterol (Serevent), sildenafil (akciğer hastalığı için kullanılan 
sadece Revatio markası), simeprevir (Olysio) ), sunitinib (Sutent), tamsulosin (Flomax, Jalyn'de), 
temsirolimus (Torisel), trabectedin (Yondelis) ve vardenafil (Staxyn, Levitra). Doktorunuz, tedaviniz 
sırasında ve itrakonazol ile tedavinizden sonraki 2 hafta boyunca bu ilaçları almamanızı söyleyebilir.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenen ilaçlardan ve aşağıdakilerden 
herhangi birini belirttiğinizden emin olun: siprofloksasin (Cipro), klaritromisin (PrevPac'te Biaxin), eritromisin (EES 
Ery-Tab, diğerleri) ve telitromisin (Ketek) gibi antibiyotik ilaçları ; varfarin (Coumadin, Jantoven) gibi pıhtılaşma 
önleyici (''kan sulandırıcı''); alprazolam (Xanax); aprepitant (düzeltme); aripiprazol (Abilify); atorvastatin (Lipitor, 
Caduet'te, Liptruzet'te); bortezomib (Velcade); bosentan (Tracleer); budesonid (Entocort EC, Pulmicort, Uceris); 
buprenorfin (Buprenex, Butrans, Bunavail'de; diğerleri); buspiron; siklesonid (Alvesco, Omnaris, Zetonna); 
silostazol (Pletal); sinakalset (Sensipar); siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); dabigatran (Pradaxa); 
deksametazon; diazepam (Valium); digoksin (Lanoxin); docetaxel (Docefrez, Taxotere); eletriptan (Relpax); 
erlotinib (Tarceva); fentanil (Actiq, Duragesic, Fentora, Subsys, diğerleri); fesoterodin (Toviaz); flutikazon (Flovent, 
Advair'de); gefitinib (Iressa); haloperidol (Haldol); ritonavir ile alınan indinavir (Crixivan), darunavir (Prezista), 
ritonavir ile alınan fosamprenavir (Lexiva) ve sakinavir (Invirase) dahil olmak üzere HIV proteaz inhibitörleri; 
imatinib (Gleevac); ixabepilone (Ixempra Kiti); lapatinib (Tykerb); maravirok (Selzentry); meloksikam (Mobik); 
metilprednizolon (Medrol); nadolol (Corgard, Corzide'de); oksibutinin (Ditropan XL, Oxytrol); oksikodon (Oxaydo, 
Oxycontin, Percodan'da; diğerleri); ponatinib (Iclusig); prazikuantel (Biltricide); ketiapin (Seroquel); ramelteon 
(Rozerem); repaglinid (Prandin, Prandimet'te); riociguat (Adempas); risperidon (Risperdal); saksagliptin 
(Kombiglyze XR, Onglyza); sirolimus (Rapamune); solifenasin (Vesicare); takrolimus (Astagraf, Prograf); tadalafil 
(Adcirca, Cialis); tolterodin (Detrol); vardenafil (Levitra, Staxyn); verapamil (Calan, Covera, Verelan PM, Tarka'da), 
vinblastin, vinkristin (Marqibo Kit) ve vinorelbin (Navelbine). Doktorunuzun değiştirmesi gerekebilir vincristine 
(Marqibo Kit) ve vinorelbin (Navelbine). Doktorunuzun değiştirmesi gerekebilir vincristine (Marqibo Kit) ve 
vinorelbin (Navelbine). Doktorunuzun değiştirmesi gerekebilir
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ilaçlarınızın dozlarını ayarlayın veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izleyin. Diğer birçok ilaç da itrakonazol 
ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listelerde görünmeyenler de dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları 
doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

antasit alıyorsanız, itrakonazolü almadan 1 saat önce veya 2 saat sonra alınız.

ÖNEMLİ UYARI bölümünde bahsedilen durumlar, kistik fibroz (nefes alma, sindirim ve üreme 
sorunlarına neden olan doğuştan gelen bir hastalık), midenizdeki asit miktarını azaltan 
herhangi bir rahatsızlığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyiniz. veya HIV.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Hamileyseniz veya 
hamile kalma ihtimaliniz varsa tırnak mantarını tedavi etmek için itrakonazol almamalısınız. Tırnak mantarını 
tedavi etmek için itrakonazol almaya ancak adet döneminizin ikinci veya üçüncü gününde hamile olmadığınızdan 
emin olduğunuzda başlayabilirsiniz. Tedaviniz süresince ve sonrasında 2 ay boyunca etkin doğum kontrolü 
uygulamalısınız. Herhangi bir durumu tedavi etmek için itrakonazol kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu 
arayın.

itrakonazolün başınızı döndürebileceğini veya bulanık veya çift görmeye neden olabileceğini 
bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba veya makine kullanmayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Bu ilacı alırken greyfurt suyu içme konusunda doktorunuzla konuşun.

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?

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

ishal

kabızlık

gaz veya şişkinlik

göğüste ağrılı yanma hissi

hoş olmayan tat

ağrılı veya kanayan diş etleri

baş ağrısı

baş dönmesi

terlemek

kas ağrısı veya zayıflığı

eklem ağrısı
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azalmış cinsel istek veya yetenek

sinirlilik

depresyon

burun akıntısı ve diğer soğuk algınlığı semptomları

ateş

saç kaybı

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

bulanık görme veya çift görme

Kulaklarında çınlayan

idrara çıkmayı kontrol edememe veya normalden daha fazla idrara çıkma

Aşağıdaki belirtilerden veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenenlerden herhangi 
biriyle karşılaşırsanız, itrakonazol almayı bırakın ve hemen doktorunuzu arayın 
veya acil tıbbi tedavi alın:

aşırı yorgunluk

iştah kaybı

mide bulantısı

karın ağrısı

kusma

cilt veya gözlerin sararması

Koyu idrar

soluk dışkı

ciltte uyuşma, karıncalanma, iğneleme, yanma veya sürünme hissi

işitme kaybı

ışığa karşı artan hassasiyet

şiddetli cilt bozukluğu

işitme kaybı

döküntü

kurdeşen

kaşıntı

yüzün, boğazın, dilin, dudakların, gözlerin, ellerin, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

ses kısıklığı

nefes alma veya yutma zorluğu
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Itrakonazol oral solüsyonun içindeki bileşenlerden biri, bazı laboratuvar hayvan türlerinde kansere neden 
olmuştur. Itrakonazol çözeltisi alan kişilerin kanser geliştirme riskinin artıp artmadığı bilinmemektedir. 
Itrakonazol çözeltisi almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Itrakonazol 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, ışık 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, itrakonazole cevabınızı kontrol etmek için 

bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz. İtrakonazolü bitirdikten sonra hala enfeksiyon belirtileriniz varsa doktorunuzu 
arayın.
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https://www.poisonhelp.org/help


14/04/22, 13:45 Itrakonazol: MedlinePlus İlaç Bilgileri

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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