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Lamivudin ve Zidovudin
(la mi' vyoo deen) olarak telaffuz edilir (zye doe' vyoo deen)

ÖNEMLİ UYARI:

Lamivudin ve zidovudin, kırmızı ve beyaz kan hücreleri de dahil olmak üzere kanınızdaki belirli hücrelerin 
sayısını azaltabilir. Herhangi bir kan hücresi tipiniz veya kansızlık (normalden daha az sayıda kırmızı kan 
hücresi) veya kemik iliği sorunlarınız gibi herhangi bir kan hastalığınız varsa veya daha önce olduysa 
doktorunuza söyleyin. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: 
olağandışı kanama veya morarma; nefes darlığı; soluk ten; ateş, boğaz ağrısı, titreme ve diğer enfeksiyon 
belirtileri; veya olağandışı yorgunluk veya zayıflık.

Lamivudin ve zidovudin, özellikle uzun süre kullanıldığında kas rahatsızlıklarına neden olabilir. 
Herhangi bir kas hastalığınız veya kas güçsüzlüğünüz olup olmadığını doktorunuza söyleyin. Kas 
ağrısı veya kas zayıflığı yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın.

Lamivudin ve zidovudin, karaciğerde yaşamı tehdit eden hasara ve laktik asidoz (kanda laktik asit 
birikmesi) adı verilen potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma neden olabilir. Karaciğer 
hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin. Karaciğer hastalığınız varsa, 
doktorunuz muhtemelen size lamivudin ve zidovudin almamanızı söyleyecektir. Aşağıdaki 
belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın: mide 
bulantısı, kusma, midenizin sağ üst kısmında ağrı, iştahsızlık, aşırı yorgunluk, olağandışı kanama veya 
morarma, halsizlik, baş dönmesi, baş dönmesi hızlı veya düzensiz kalp atışı, nefes almada güçlük, 
koyu sarı veya kahverengi idrar, açık renkli bağırsak hareketleri, ciltte veya gözlerde sararma, 
özellikle kollarda veya bacaklarda üşüme hissi,

Hepatit B virüsü enfeksiyonunuz (HBV; devam eden bir karaciğer enfeksiyonu) varsa veya sizde olduğunu 

düşünüyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Lamivudin ve zidovudin ile tedavinize başlamadan önce doktorunuz HBV'niz 

olup olmadığını görmek için sizi test edebilir. HBV'niz varsa ve lamivudin ve zidovudin alıyorsanız, lamivudin ve 

zidovudin almayı bıraktığınızda durumunuz aniden kötüleşebilir. Doktorunuz, HBV'nizin kötüleşip kötüleşmediğini 

görmek için lamivudin almayı bıraktıktan sonra birkaç ay boyunca sizi muayene edecek ve düzenli olarak laboratuvar 

testleri isteyecektir.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, vücudunuzun lamivudin ve 

zidovudine yanıtını kontrol etmek için tedaviniz sırasında ve sonrasında bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601066.html 1/5

TITLE - LAMIVUDINE + ZIDOVUDINE / COMBIVIR
MEDICATION PATIENT INFORMATION 
IN TURKISH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-lamivudine-zidovudine-combivir-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601066.html


15.04.22, 15:43 Lamivudin ve Zidovudin: MedlinePlus İlaç Bilgileri

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Lamivudin ve zidovudin kombinasyonu, insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonunu tedavi etmek 
için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Lamivudin ve zidovudin, nükleozid ters transkriptaz inhibitörleri 
(NRTI'ler) adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kandaki HIV miktarını azaltarak çalışırlar. Lamivudin ve 
zidovudin kombinasyonu HIV'i tedavi etmese de, edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) ve ciddi 
enfeksiyonlar veya kanser gibi HIV ile ilgili hastalıklar geliştirme şansınızı azaltabilir. Bu ilaçları daha 
güvenli seks yapmak ve başka yaşam tarzı değişiklikleri yapmakla birlikte almak, HIV virüsünün diğer 
insanlara bulaşma (yayma) riskini azaltabilir.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Lamivudin ve zidovudin kombinasyonu, ağızdan alınacak bir tablet olarak gelir. Genellikle günde iki kez aç veya 
tok karnına alınır. Lamivudin ve zidovudin'i her gün yaklaşık aynı saatlerde alın. Reçete etiketinizdeki talimatları 
dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Bu 
ilacı tam olarak belirtildiği şekilde alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha 
sık almayın.

Lamivudin ve zidovudin, HIV enfeksiyonunu kontrol eder ancak tedavi etmez. Kendinizi iyi hissetseniz bile 
lamivudin ve zidovudin almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan lamivudin ve zidovudin kullanmayı 
bırakmayınız. Lamivudin ve zidovudin tedarikiniz azalmaya başladığında, doktorunuzdan veya eczacınızdan daha 
fazlasını alın. Dozları atlarsanız veya lamivudin ve zidovudin almayı bırakırsanız, durumunuzun tedavisi daha zor 
hale gelebilir.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Lamivudin ve zidovudin almadan önce,
lamivudine (Epivir, Epivir HBV, diğerleri) alerjiniz varsa doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz; zidovudin 
(Retrovir); diğer ilaçlar; veya lamivudin ve zidovudin tabletlerindeki bileşenlerden herhangi biri. 
Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

doktorunuza ve eczacınıza hangi reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
aldığınız bitkisel ürünleri söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: 
atovakuon (Malarone, Mepron), doksorubisin (Doxil), flukonazol (Diflucan), gansiklovir (Cytovene, 
Valcyte), interferon alfa, metadon (Dolophine, Metadoz) gibi bazı kanser ilaçları, ribavirin (Copegus, 
Rebetrol, diğerleri), rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de) ve stavudin (Zerit). 
Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi 
gerekebilir. Diğer birçok ilaç da lamivudin ve zidovudin ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede 
yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenen koşullara ek olarak, pankreatit (geçmeyen pankreas şişmesi) 
veya böbrek hastalığınız varsa veya geçmişte olduysa doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Lamivudin 
ve zidovudin kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. varsa emzirmemelisiniz.
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HIV ile enfekte iseniz veya lamivudin ve zidovudin alıyorsanız.

vücut yağınızın artabileceğini veya sırtınızın üst kısmı, boynunuz ("buffalo kambur"), göğüsleriniz ve midenizin çevresi gibi 
vücudunuzun farklı bölgelerine hareket edebileceğinin farkında olmalısınız. Yüzünüzden, bacaklarınızdan ve kollarınızdan 
vücut yağ kaybını fark edebilirsiniz.

HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için ilaç alırken, bağışıklık sisteminizin güçlenebileceğini ve halihazırda 
vücudunuzda bulunan diğer enfeksiyonlarla savaşmaya başlayabileceğini bilmelisiniz. Bu, bu enfeksiyonların 
semptomlarını geliştirmenize neden olabilir. Lamivudin ve zidovudin ile tedaviniz sırasında herhangi bir 
zamanda yeni veya kötüleşen semptomlar yaşarsanız, mutlaka doktorunuza söyleyiniz.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize 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?

Lamivudin ve zidovudin yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse 
veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

baş ağrısı

ishal

göğüste ağrılı yanma hissi

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

depresyon

burun tıkanıklığı

öksürük

eklem ağrısı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki yan etkiler yaygın değildir, ancak bunlardan 
herhangi birini veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenenlerden herhangi birini 
yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın:

kurdeşen

döküntü

kaşıntı

nefes alma veya yutma zorluğu

parmaklarınızda veya ayak parmaklarınızda uyuşma, karıncalanma veya yanma

ateş
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hırıltı

Lamivudin ve zidovudin başka yan etkilere neden olabilir. Lamivudin ve zidovudin kullanırken olağan dışı 
bir sorununuz olursa 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. Tabletleri 
buzdolabında veya oda sıcaklığında, ancak 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.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
baş ağrısı

kusma

Aşırı yorgunluk

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601066.html 4/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


15.04.22, 15:43 Lamivudin ve Zidovudin: MedlinePlus İlaç Bilgileri

Elinizde bir miktar lamivudin ve zidovudin bulundurun. Reçetenizi tekrar doldurmak için ilaçlarınızın bitmesini 
beklemeyin.

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.

rand isimleri

kombivir®

diğer isimler

3TC ve ZDV

3TC ve AZT

3TC ve azidotimidin
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