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leflunomid
(le floo' n mide) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız leflunomid almayınız. Leflunomid fetüse zarar 
verebilir. Negatif bir hamilelik testi yapıp doktorunuz hamile olmadığınızı söyleyene kadar 
leflunomid almaya başlamamalısınız. Leflunomid kullanmaya başlamadan önce, leflunomid tedavisi 
sırasında ve tedaviden sonraki 2 yıl boyunca etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. 
Leflunomid tedavisi sırasında adetiniz gecikirse veya adet görmezseniz hemen doktorunuzu arayın. 
Leflunomid tedavisini bıraktıktan sonraki 2 yıl içinde hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuzla 
konuşun. Doktorunuz bu ilacı vücudunuzdan daha hızlı atmaya yardımcı olacak bir tedavi reçete 
edebilir.

Leflunomid, yaşamı tehdit edebilen ve hatta ölüme neden olabilen karaciğer hasarına neden olabilir. 
Karaciğer hasarı riski, karaciğer hasarına neden olduğu bilinen diğer ilaçları kullanan kişilerde ve 
halihazırda karaciğer hastalığı olan kişilerde en fazladır. Hepatit veya başka bir karaciğer hastalığınız varsa 
veya daha önce geçirdiyseniz ve çok miktarda alkol içtiyseniz veya içtiyseniz doktorunuza söyleyin. 
Asetaminofen (Tylenol, diğer reçetesiz ürünlerde), aspirin ve diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar 
(ibuprofen [Advil, Motrin] ve naproksen [Aleve, Naprosyn] gibi NSAID'ler, kolesterol alıyorsanız 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. -Düşürücü ilaçlar (statinler), hidroksiklorokin, demir ürünleri, 
izoniazid (Laniazid, Rifamate'te, Rifater'de), metotreksat (Trexall), niasin (nikotinik asit) veya rifampin 
(Rifamat'ta Rifadin, Rimactane, Rıfater'de). Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız hemen 
doktorunuzu arayın: mide bulantısı, aşırı yorgunluk, olağandışı kanama veya morarma, enerji eksikliği, 
iştahsızlık, midenin sağ üst kısmında ağrı, ciltte veya gözlerde sararma, koyu renk -renkli idrar veya grip 
benzeri semptomlar.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun leflunomid'e verdiği 

yanıtı kontrol etmek için bazı testler isteyecektir.

Leflunomid almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?
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Leflunomid, romatoid artriti (vücudun kendi eklemlerine saldırdığı, ağrıya, şişmeye ve fonksiyon kaybına neden 
olduğu bir durum) tedavi etmek için tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Leflunomid, hastalık 
modifiye edici antiromatizmal ilaçlar (DMARD'lar) adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Enflamasyonu azaltarak ve 
durumun ilerlemesini yavaşlatarak çalışır, bu da romatoid artritli kişilerin fiziksel aktivitelerini iyileştirmeye 
yardımcı olabilir.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Leflunomid ağızdan alınacak bir tablet olarak gelir. Genellikle günde bir kez alınır. Doktorunuz size tedavinin ilk 3 
günü için daha yüksek dozda leflunomid almanızı söyleyebilir. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve 
anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Leflunomid'i aynen 
anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Bazı ciddi yan etkiler yaşarsanız, doktorunuzun dozunuzu düşürmesi veya tedaviyi durdurması gerekebilir. 
Tedaviniz sırasında neler hissettiğinizi mutlaka doktorunuza söyleyiniz.

Leflunomid, romatoid artritinizin semptomlarını kontrol etmenize yardımcı olabilir, ancak onu iyileştirmez. Kendinizi iyi 

hissetseniz bile leflunomid almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan leflunomid kullanmayı bırakmayınız.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Leflunomid almadan önce,

leflunomid, teriflunomid (Aubagio), diğer ilaçlar veya leflunomid tabletlerindeki bileşenlerden herhangi 
birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenen ilaçlardan 
ve aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: varfarin (Coumadin Jantoven) gibi 
antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar'); kolestiramin (Prevalite); auranofin (Ridaura) gibi altın bileşikleri; 
kanser tedavisi için ilaçlar; azatioprin (Azasan, Imuran), siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune), 
sirolimus (Rapamune) ve takrolimus (Astagraf, Prograf) gibi bağışıklık sistemini baskılayan diğer 
ilaçlar; penisilamin (Cuprimine, Depen) ve tolbutamid. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi 
veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

ciddi enfeksiyonlarınız olup olmadığını veya daha önce geçirdiyseniz veya sık sık enfeksiyon, kanser veya kemik iliğini veya 
bağışıklık sistemini etkileyen diğer rahatsızlıkları (insan immün yetmezlik virüsü [HIV] ve edinilmiş immün yetmezlik 
sendromu [AIDS] dahil), diyabet, şeker hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin. veya böbrek hastalığı.

Emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Leflunomid kullanırken emzirmeyin.

Bir çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, doktorunuzla leflunomidin kesilmesi ve bu ilacın 
vücudunuzdan daha hızlı atılmasına yardımcı olacak bir tedavi hakkında konuşmalısınız.

leflunomid kullanırken alkollü içeceklerin güvenli kullanımı hakkında doktorunuza danışın.
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Leflunomid almak enfeksiyonla savaşma yeteneğinizi azaltabilir. Şu anda bir enfeksiyonunuz varsa veya 
ateş, öksürük veya grip benzeri semptomlar gibi enfeksiyon belirtileriniz varsa doktorunuza söyleyin. 
Leflunomid ile tedaviniz sırasında aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız doktorunuzu arayın: 
ateş; boğaz ağrısı; öksürük; grip benzeri semptomlar; sıcak, kırmızı, şiş veya ağrılı cilt alanı; ağrılı, zor veya 
sık idrara çıkma; veya diğer enfeksiyon belirtileri. Enfeksiyonunuz varsa leflunomid ile tedavinizin kesilmesi 
gerekebilir.

Halihazırda tüberküloz (TB; ciddi bir akciğer enfeksiyonu) kapmış olabilirsiniz, ancak hastalığın herhangi bir belirtisi olmayabilir. 
Bu durumda, leflunomid enfeksiyonunuzu daha ciddi hale getirebilir ve semptomlar geliştirmenize neden olabilir. Tüberküloz 
geçirdiyseniz veya daha önce geçirdiyseniz, TB'nin yaygın olduğu bir ülkede yaşadıysanız veya bu ülkeyi ziyaret ettiyseniz veya 
verem olan veya daha önce tüberküloz geçirmiş birinin etrafında bulunduysanız doktorunuza söyleyin. Leflunomid ile 
tedavinize başlamadan önce doktorunuz tüberküloz olup olmadığını görmek için bir deri testi yapacaktır. TB'niz varsa, 
doktorunuz leflunomid kullanmaya başlamadan önce bu enfeksiyonu antibiyotiklerle tedavi edecektir.

Doktorunuzla konuşmadan herhangi bir aşı olmayın.

leflunomidin yüksek tansiyona neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu ilacı kullanırken tedaviye 
başlamadan önce ve düzenli olarak kan basıncınızı kontrol ettirmelisiniz.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaşıyorsa, kaçırdığınız 
dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

ishal

kusma

göğüste ağrılı yanma hissi

baş ağrısı

baş dönmesi

kilo kaybı

sırt ağrısı

kas ağrısı veya zayıflığı

ellerde veya ayaklarda ağrı, yanma, uyuşma veya karıncalanma

saç kaybı

bacak ağrısı

kuru cilt

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden veya ÖNEMLİ UYARI veya ÖZEL 
ÖNLEMLER bölümünde listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:
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Ateşli veya ateşsiz döküntü

kurdeşen

ciltte kabarcıklar veya soyulma

ağız yaraları

kaşıntı

nefes almada zorluk

yeni veya kötüleşen öksürük

göğüs ağrısı

soluk ten

Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar almak, belirli kanser türlerini geliştirme riskini artırabilir. Bugüne 
kadar leflunomid ile yapılan klinik çalışmalarda kanserlerde bir artış bildirilmemiştir. Leflunomid almanın 
riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Leflunomid 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 ve nemden (banyoda değil) ve ışıktan uzakta 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]. Kurban çöktüyse,
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nöbet geçirdiyse, nefes almada güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa hemen 911'i arayın.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
ishal

karın ağrısı

Aşırı yorgunluk

zayıflık

soluk ten

hızlı nabız

nefes darlığı

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

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.
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