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Итраконазол
произнася се като (it'' ra kon' a zole)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Итраконазол може да причини сърдечна недостатъчност (състояние, при което сърцето не може да изпомпва достатъчно 

кръв през тялото). Кажете на Вашия лекар, ако имате или някога сте имали сърдечна недостатъчност. Вашият лекар може 

да Ви каже да не приемате итраконазол. Също така кажете на Вашия лекар, ако имате или някога сте имали сърдечен удар; 

неравномерен сърдечен ритъм; или всеки друг вид сърдечно, белодробно, чернодробно или бъбречно заболяване. Ако 

получите някой от следните симптоми, спрете приема на итраконазол и незабавно се обадете на Вашия лекар: задух; 

кашлица с бели или розови храчки; слабост; прекомерна умора; ускорен сърдечен ритъм; подуване на стъпалата, 

глезените или краката; събуждане през нощта; и внезапно наддаване на тегло.

Не приемайте цизаприд (Propulsid) (не се предлага в САЩ), дизопирамид (Norpace), дофетилид (Tikosyn), 

дронедарон (Multaq), еплеренон (Inspra), лекарства от тип ерго, като дихидроерготамин (DHE, Migranal), 

ерготамин ( Ергомар, в Кафергот, в Мигергот), метилергометрин (Methergine); фелодипин (Plendil), 

иринотекан (Camptosar), ивабрадин (Corlanor), левометадил ацетат (Orlaam) (не се предлага в САЩ), 

ловастатин (Altoprev, в Advicor), луразидон (Latuda), метадон (Dolophine, Methadose), мидазолам ( приеман 

през устата), низолдипин (Sular), пимозид (Orap), хинидин (в Nuedexta), ранолазин (Ranexa), симвастатин 

(Zocor, в Simcor, във Vytorin), тикагрелор (Brilinta) и триазолам (Halcion), докато приемате итраконазол и за 2 

седмици след това. Уведомете Вашия лекар, ако имате бъбречно или чернодробно заболяване и приемате 

някое от следните лекарства: колхицин (Colcrys, Mitigare), фезотеродин (Toviaz), солифенацин (Vesicare) или 

телитромицин (Ketek). Приемането на тези лекарства с итраконазол може да причини сериозни сърдечни 

проблеми, включително удължаване на QT интервала (неправилен сърдечен ритъм, който може да доведе до 

припадък, загуба на съзнание, гърчове или внезапна смърт).

Говорете с Вашия лекар за рисковете от приема на итраконазол.

защо е предписано това лекарство?

Итраконазол капсули се използват за лечение на гъбични инфекции в белите дробове, които могат да се разпространят в тялото. 

Итраконазол капсули се използват и за лечение на гъбични инфекции на ноктите. Итраконазол таблетки и капсули се използват 

за лечение на гъбични инфекции на ноктите на краката. Итраконазол перорален разтвор (течност)
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се използва за лечение на гъбични инфекции на устата и гърлото или на хранопровода (тръба, която свързва гърлото 

със стомаха). Итраконазол е в клас противогъбични средства, наречени триазоли. Действа като забавя растежа на 

гъбичките, които причиняват инфекция.

как трябва да се използва това лекарство?

Итраконазол се предлага като капсула, таблетка и разтвор (течност), за да се приема през устата. Ако приемате итраконазол за лечение на гъбични инфекции в белите 

дробове, капсулите обикновено се приемат по време или веднага след пълно хранене един или два пъти дневно в продължение на най-малко 3 месеца. Въпреки това, ако 

приемате итраконазол за лечение на сериозна гъбична инфекция в белите дробове, капсулите могат да се приемат с храна три пъти дневно през първите 3 дни от 

лечението и след това да се приемат веднъж или два пъти дневно с храна за най-малко 3 месеца. Ако приемате итраконазол за лечение на гъбични инфекции на ноктите на 

краката (включително или без инфекции на ноктите на ръцете), капсулите или таблетките обикновено се приемат веднъж дневно с пълно хранене в продължение на 12 

седмици. Ако приемате итраконазол само за лечение на гъбични инфекции на ноктите, капсулите обикновено се приемат два пъти дневно с пълно хранене в продължение 

на 1 седмица, пропускат се в продължение на 3 седмици и след това се приемат два пъти дневно с хранене в продължение на една седмица. Итраконазол перорален разтвор 

обикновено се приема на празен стомах веднъж или два пъти дневно в продължение на 1 до 4 седмици или понякога повече. Следвайте внимателно указанията на етикета 

на рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Вземете итраконазол точно както е указано. Не приемайте повече или по-

малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар. и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. 

Вземете итраконазол точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар. и помолете 

Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Вземете итраконазол точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го 

приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Поглъщайте итраконазол капсули цели; не ги отваряйте, дъвчете или смачквайте.

Вашият лекар може да Ви каже да приемате капсули итраконазол с безалкохолна напитка кола, ако имате 

определени медицински състояния или приемате някое от следните лекарства: циметидин; фамотидин (Pepcid); 

низатидин (Axid); инхибитори на протонната помпа като езомепразол (Nexium, във Вимово), ланзопразол (Prevacid, 

в Prevpac), омепразол (Prilosec, в Zegerid), пантопразол (Protonix), рабепразол (AcipHex) или ранитидин (Zantac). 

Следвайте внимателно тези указания.

За да приемете перорален разтвор на итраконазол за гъбични инфекции на устата или гърлото, размахайте 10 милилитра (около 

2 чаени лъжички) от разтвора в устата си за няколко секунди и преглътнете. Повторете, ако е необходимо, за да приемете цялата 

си доза.

Итраконазол капсули и перорален разтвор се абсорбират в тялото по различни начини и действат за 

лечение на различни състояния. Не заменяйте течността с капсулите или течността с капсулите. Уверете се, 

че Вашият фармацевт Ви дава продукта итраконазол, предписан от Вашия лекар.

Ако приемате итраконазол за лечение на инфекция на ноктите, ноктите ви вероятно няма да изглеждат по-здрави, докато 

не пораснат нови нокти. Може да отнеме до 6 месеца, за да пораснат нов нокът на пръста и до 12 месеца, за да израснат 

нов нокът на крака, така че не трябва да очаквате подобрение по време на лечението или няколко месеца след това. 

Продължете да приемате итраконазол, дори ако не забележите подобрение.

Продължете да приемате итраконазол, докато Вашият лекар не Ви каже да спрете, дори ако се чувствате добре. Не спирайте 

приема на итраконазол, без да говорите с Вашия лекар. Ако спрете приема на итраконазол твърде рано, инфекцията Ви може да 

се върне след кратко време.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.
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други употреби на това лекарство

Итраконазол понякога се използва и за лечение на други видове гъбични инфекции и за предотвратяване на гъбични 

инфекции при хора, които имат човешки имунодефицитен вирус (HIV) или синдром на придобита имунна недостатъчност 

(СПИН). Говорете с Вашия лекар за възможните рискове от употребата на това лекарство за Вашето състояние.

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете итраконазол,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към итраконазол; други противогъбични лекарства като 
флуконазол (Diflucan), кетоконазол (Nizoral) или вориконазол (Vfend); всякакви други лекарства или някоя от 
съставките на продуктите с итраконазол. Ако приемате перорален разтвор на итраконазол, уведомете Вашия лекар, 
ако сте алергични към захарин или сулфатни лекарства. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако приемате следните лекарства или сте ги приемали през последните 
2 седмици преди да започнете лечение с итраконазол: карбамазепин (Epitol, Tegretol, Teril, други); ефавиренц 
(Sustiva, в Atripla); изониазид (Laniazid, in Rifamate, in Rifater); рифабутин (микобутин); рифампицин; невирапин 
(Viramune); фенобарбитал; и фенитоин (Dilantin, Phenytek).

уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате следните лекарства: алискирен (Tekturna, в 
Amturnide, Tekamlo и Tekturna HCT), апиксабан (Eliquis), акситиниб (Inlyta), колхицин (Colcrys, Mitigare), 
дабрафемоб (Taflinar), дарифенацин (Enablex), дазатиниб (Sprycel), еверолимус (Afinitor, Zortress), 
ибрутиниб (Imbruvica), нилотиниб (Tasigna), ривароксабан (Xarelto), салметерол (Serevent), силденафил 
(само марка Revatio, използвана за белодробни заболявания (O), simezioprevir ), сунитиниб (Sutent), 
тамсулозин (Flomax, в Jalyn), темсиролимус (Torisel), трабектедин (Yondelis) и варденафил (Staxyn, Levitra). 
Вашият лекар може да Ви каже да не приемате тези лекарства по време на лечението и 2 седмици след 
лечението с итраконазол.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 
добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете лекарствата, 
изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и някое от следните: антибиотични лекарства като ципрофлоксацин 
(Cipro), кларитромицин (Biaxin, в PrevPac), еритромицин (EES Ery-Tab, други) и телитромицин (Ketek) ; антикоагулант 
("разредител на кръвта") като варфарин (Coumadin, Jantoven); алпразолам (Xanax); апрепитант (Еменд); арипипразол 
(Abilify); аторвастатин (Lipitor, в Caduet, в Liptruzet); бортезомиб (Velcade); бозентан (Tracleer); будезонид (Entocort EC, 
Pulmicort, Uceris); бупренорфин (Buprenex, Butrans, в Bunavail; други); буспирон; циклезонид (Alvesco, Omnaris, Zetonna); 
цилостазол (Плетал); синакалцет (Sensipar); циклоспорин (Gengraf, Neoral, Sandimmune); дабигатран (Pradaxa); 
дексаметазон; диазепам (валиум); дигоксин (Lanoxin); доцетаксел (Docefrez, Taxotere); елетриптан (Relpax); ерлотиниб 
(Тарцева); фентанил (Actiq, Duragesic, Fentora, Subsys, други); фезотеродин (Toviaz); флутиказон (Flovent, in Advair); 
гефитиниб (Iressa); халоперидол (Haldol); Инхибитори на HIV протеазата, включително индинавир (Crixivan), дарунавир 
(Prezista), приеман с ритонавир, фозампренавир (Lexiva), приеман с ритонавир, и саквинавир (Invirase); иматиниб 
(Gleevac); иксабепилон (Ixempra Kit); лапатиниб (Tykerb); маравирок (Selzentry); мелоксикам (Mobic); метилпреднизолон 
(Medrol); надолол (Corgard, в Corzide); оксибутинин (Ditropan XL, Oxytrol); оксикодон (Oxaydo, Oxycontin, в Percodan; 
други); понатиниб (Iclusig); празиквантел (Biltricide); кветиапин (Seroquel); рамелтеон (Розерем); репаглинид (Prandin, в 
Prandimet); риоцигуат (Адемпас); рисперидон (Risperdal); саксаглиптин (Kombiglyze XR, Onglyza); сиролимус (Rapamune); 
солифенацин (Vesicare); такролимус (Астаграф, Програф); тадалафил (Adcirca, Cialis); толтеродин (Detrol); варденафил 
(Levitra, Staxyn); верапамил (Calan, Covera, Verelan PM, в Tarka), винбластин, винкристин (Marqibo Kit) и винорелбин 
(Navelbine). Вашият лекар може да се наложи да се промени винкристин (Marqibo Kit) и винорелбин (Navelbine). Вашият 
лекар може да се наложи да се промени винкристин (Marqibo Kit) и винорелбин (Navelbine). Вашият лекар може да се 
наложи да се промени
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дозите на вашите лекарства или да ви наблюдават внимателно за странични ефекти. Много други лекарства също могат да 

взаимодействат с итраконазол, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, дори и 

тези, които не фигурират в тези списъци.

ако приемате антиацид, вземете го 1 час преди или 2 часа след приема на итраконазол.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали състоянията, посочени в раздел ВАЖНО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, кистозна фиброза (вродено заболяване, което причинява проблеми с дишането, 
храносмилането и репродукцията), всяко състояние, което намалява количеството киселина в стомаха Ви, или ХИВ.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Не трябва да приемате итраконазол за 

лечение на гъбички по ноктите, ако сте бременна или може да забременеете. Може да започнете да приемате итраконазол за 

лечение на гъбички по ноктите само на втория или третия ден от менструацията, когато сте сигурни, че не сте бременна. 

Трябва да използвате ефективен контрол на раждаемостта по време на лечението и 2 месеца след това. Ако забременеете, 

докато приемате итраконазол за лечение на някакво състояние, обадете се на Вашия лекар.

трябва да знаете, че итраконазол може да ви замая или да причини замъглено или двойно виждане. Не 
шофирайте и не работете с машини, докато не разберете как ви влияе това лекарство.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Говорете с Вашия лекар относно пиенето на сок от грейпфрут, докато приемате това лекарство.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате 

пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Итраконазол може да предизвика нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезне:

диария

запек

газове или подуване на корема

киселини в стомаха

неприятен вкус

възпалени или кървящи венци

главоболие

световъртеж

изпотяване

мускулна болка или слабост

болки в ставите
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намалено сексуално желание или способност

нервност

депресия

хрема и други симптоми на настинка

треска

косопад

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно 

се обадете на Вашия лекар:

замъглено зрение или двойно виждане

звънене в ушите

невъзможност за контролиране на уринирането или уриниране повече от обикновено

Ако получите някой от следните симптоми или тези, изброени в раздела ВАЖНО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, спрете приема на итраконазол и незабавно се обадете на Вашия лекар или 
потърсете спешна медицинска помощ:

прекомерна умора

загуба на апетит

гадене

стомашни болки

повръщане

пожълтяване на кожата или очите

тъмна урина

бледи изпражнения

чувство на изтръпване, мравучкане, бодене, парене или пълзене по кожата

загуба на слуха

повишена чувствителност към светлина

тежко заболяване на кожата

загуба на слуха

обрив

копривна треска

сърбеж

подуване на лицето, гърлото, езика, устните, очите, ръцете, глезените или долните крака

дрезгавост

затруднено дишане или преглъщане
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Една от съставките на перорален разтвор на итраконазол причинява рак при някои видове лабораторни животни. 

Не е известно дали хората, които приемат разтвор на итраконазол, имат повишен риск от развитие на рак. 

Говорете с Вашия лекар за рисковете от приема на разтвор на итраконазол.

Итраконазол може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато 

приемате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на 

нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона (1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте го 

при стайна температура и далеч от излишна топлина, светлина и влага (не в банята).

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични 

хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да 

ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки и 

незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от погледа им и 

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

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата 

и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо 

това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия 

фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във 

вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания, за да 

провери отговора Ви към итраконазол.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта. Ако все още имате симптоми на инфекция, след като приключите с итраконазол, обадете се на Вашия 

лекар.
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За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.
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