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lantan
(lan' tha num) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Lantan, böbrek hastalığı olan kişilerde kandaki fosfat seviyelerini azaltmak için kullanılır. Kandaki 
yüksek fosfat seviyeleri kemik sorunlarına neden olabilir. Lantan, fosfat bağlayıcılar adı verilen bir ilaç 
sınıfındadır. Diyetinizdeki besinlerden aldığınız fosforu bağlar ve kan dolaşımınıza emilmesini engeller.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Lanthanum çiğnenebilir bir tablet ve ağızdan alınacak bir oral toz olarak gelir. Genellikle doktorunuzun 
önerdiği şekilde günde birkaç kez yemekle birlikte veya hemen sonra alınır. Reçete etiketinizdeki talimatları 
dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. 
Lantanı aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık 
almayın.

Tabletleri yutmadan önce tamamen çiğneyin; tabletleri bütün olarak yutmayın. Tabletleri çiğnemekte 
zorlanıyorsanız, çiğnemeden önce ezebilirsiniz.

Oral tozu az miktarda elma püresi veya benzeri bir gıda üzerine serpin ve karışımı hemen yemeğinizle 
birlikte alın. Hazırlanan karışımı karıştırdıktan sonra kullanmak üzere saklamayın. İlacı kullanmaya hazır 
olana kadar oral toz kabını açmayın. Lantanum oral tozunu bir sıvı ile karıştırmayın.

Doktorunuz muhtemelen size düşük dozda bir lantanum ile başlayacak ve dozunuzu 2 ila 3 haftada bir defadan fazla 

olmamak üzere kademeli olarak artıracaktır.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Lantan almadan önce,
lantana, diğer ilaçlara veya lantan çiğneme tabletleri veya oral tozdaki bileşenlerden herhangi birine 
alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Aşağıdakilerin bir listesini eczacınıza sorunuz.
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içindekiler.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Doktorunuz, lantanumu almadan önce veya sonra belirli 
zamanlarda ilaçlarınızı almanızı, ilaçlarınızın dozlarını değiştirmenizi veya yan etkiler açısından sizi daha 
dikkatli izlemenizi söyleyebilir. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: amlodipin 
(Norvasc), diltiazem (Cardizem, Cartia, Diltzac, diğerleri), felodipin, isradipin, nikardipin (Cardene), 
nifedipin (Adalat, Afeditab, Procardia), nimodipin gibi kalsiyum kanal blokerleri ( Nymalize), nisoldipin 
(Sular) veya verapamil (Tarka'da Calan, Covera, Verelan). Benazepril (Lotrel'de Lotensin), kaptopril, 
enalapril (Epaned, Vasotec), fosinopril gibi bir anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörü 
alıyorsanız, lisinopril (Qbrelis, Prinivil, Zestoretic'te), moexipril veya perindopril (Prestalia'da Aceon); 
ampisilin; demeklosiklin, doksisiklin (Doryx, Monodox, Oracea, diğerleri), minosiklin (Dynacin, Minocin) 
veya tetrasiklin (Pylera'da Achromycin V,) gibi bir tetrasiklin antibiyotik; atorvastatin (Lipitor) veya 
rosuvastatin (Crestor) gibi bir kolesterol düşürücü ilaç (statinler); sıtma tedavisi için bir ilaç; veya 
levotiroksin (Levo-T, Synthroid, Tirosint, diğerleri) gibi bir tiroid ilacı kullanıyorsanız, lantanumu aldıktan 
en az 2 saat önce veya 2 saat sonra almalısınız. Lantanum almadan en az 1 saat önce veya 4 saat sonra 
siprofloksasin (Cipro), gemifloksasin (Faktif), levofloksasin (Levaquin) veya moksifloksasin (Avelox, 
Moxeza) gibi florokinolon antibiyotikleri alın. Diğer birçok ilaç lantan ile etkileşime girebilir,

doktorunuza paralitik ileus (sindirilen gıdanın bağırsaklarda hareket etmemesi durumu) veya dışkı sıkışması 
(rektuma sıkışmış çok miktarda kuru, sert dışkı) dahil olmak üzere bağırsakların tıkandığı herhangi bir durum olup 
olmadığını söyleyin. Doktorunuz muhtemelen size lantan almamanızı söyleyecektir.

ülser, ülseratif kolit (kolon [kalın bağırsak] ve rektum zarında şişme ve yaralara neden olan bir 
durum), peritonit (mide zarının iltihabı), Crohn hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyiniz. 
(vücudun bağırsak zarına saldırarak ağrıya, ishale, kilo kaybına ve ateşe neden olduğu bir durum), 
mide veya kolon kanseri, diyabet, gastroparezi (gıdanın mideden ince bağırsağa hareketinde 
yavaşlama) veya Devam eden kabızlık gibi gastrointestinal problemleriniz varsa. Ayrıca mide veya 
bağırsaklarınızda herhangi bir ameliyat geçirdiyseniz de doktorunuza söyleyiniz.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Lantan 
alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz size düşük fosforlu bir diyet uygulamanızı söyleyebilir. Bu yönergeleri dikkatlice izleyin. Yüksek 
miktarda fosfor içeren gıdalar hakkında doktorunuzla konuşun.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz 
almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı

kusma
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karın (mide bölgesi) ağrısı

ishal

kabızlık

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

şiddetli karın ağrısı veya kramp

şişkinlik

karın ağrısı ve şişmesi

gaz çıkaramama veya bağırsak hareketi yapamama

Lantan diğer 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.

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.

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]

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
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mide bulantısı

kusma

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun lantana tepkisini kontrol 

etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Karın bölgenizin röntgenini çekmeden önce doktorunuza ve röntgen teknisyenlerine lantanyum 
kullandığınızı söyleyin.

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.

rand isimleri

Fosrenol®
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