
Levamizol (Ağızdan)
Levamisol için kullanır

Levamizol, kolon kanserine karşı daha iyi çalışmasına yardımcı olmak için başka bir kanser ilacı 

(florourasil) ile birlikte kullanılır.

Levamizol sadece doktorunuzun reçetesi ile mevcuttur.

Levamizol kullanmadan önce

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacı almanın riskleri, yapacağı iyiliğe karşı tartılmalıdır. Bu 
sizin ve doktorunuzun vereceği bir karardır. Levamizol için aşağıdakiler düşünülmelidir

alerjiler
Levamisol veya başka ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon 
geçirmişseniz doktorunuza bildirin. Ayrıca gıdalara, boyalara, koruyucu maddelere veya 
hayvanlara karşı alerjiniz varsa sağlık uzmanınıza bildirin. Reçetesiz ürünler için etiketi veya 
ambalaj içeriğini dikkatlice okuyun.

Pediatrik

Levamizol ile ilgili çalışmalar sadece yetişkin hastalarda yapılmıştır ve diğer yaş gruplarında kullanılan 

çocuklarda levamizol kullanımını karşılaştıran özel bir bilgi bulunmamaktadır.

geriatrik

Birçok ilaç özellikle yaşlı insanlarda incelenmemiştir. Bu nedenle, genç erişkinlerde tam olarak 
aynı şekilde mi çalıştıkları yoksa yaşlı insanlarda farklı yan etkilere veya sorunlara mı neden 
oldukları bilinmeyebilir. Levamizolün yaşlılarda kullanımı ile diğer yaş gruplarında kullanımını 
karşılaştıran özel bir bilgi bulunmamakla birlikte, levamizol yaşlı hastalarda kullanılmıştır ve yaşlı 
insanlarda genç erişkinlerde olduğundan farklı yan etkilere veya problemlere neden olması 
beklenmemektedir.

Emzirme
Emzirme döneminde bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli 
çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce potansiyel faydaları potansiyel risklere karşı 
tartın.

İlaçlarla etkileşimler
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Bazı ilaçların birlikte kullanılmaması gerekirken, bazı durumlarda etkileşim meydana gelse bile 
iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya 
başka önlemler gerekli olabilir. Levamizol aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi 
birini alıp almadığınızı sağlık profesyoneliniz tarafından bilhassa bilmek önemlidir. Aşağıdaki 
etkileşimler, potansiyel önemlerine göre seçilmiştir ve her şeyi içermeleri gerekmez.

Levamizolün aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması bazı yan etkilerde artma riskine neden 
olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte reçete 
edilirse, doktorunuz dozu veya ilaçlardan birini veya her ikisini ne sıklıkla kullandığınızı değiştirebilir.

kapesitabin

doksifluridin

florourasil

Tegafur

varfarin

Gıda/tütün/alkol ile etkileşimler
Etkileşimler oluşabileceğinden, belirli ilaçlar yemek yerken veya belirli yiyecek türlerini yerken veya 
bunlara yakın bir zamanda kullanılmamalıdır. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanmak da 
etkileşimlerin oluşmasına neden olabilir. İlacınızın gıda, alkol veya tütün ile kullanımını sağlık 
uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemler
Diğer tıbbi problemlerin varlığı levamizol kullanımını etkileyebilir. Özellikle aşağıdakiler gibi başka 

tıbbi sorunlarınız varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun:

Enfeksiyon—Levamizol vücudunuzun enfeksiyonla savaşma yeteneğini azaltabilir

Levamizolün doğru kullanımı

Levamizol'ü sadece doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Daha fazla veya daha az almayın ve 
doktorunuzun emrettiğinden daha sık almayın. İhtiyacınız olan ilacın tam miktarı dikkatlice 
hesaplanmıştır. Çok fazla almak yan etki olasılığını artırabilirken, çok az almak durumunuzu 
iyileştirmeyebilir.

Bir doz levamizol aldıktan kısa bir süre sonra kusarsanız, doktorunuza danışın. Dozu tekrar mı alacağınız 

yoksa bir sonraki programlanan doza kadar mı bekleyeceğiniz size söylenecektir.

dozlama

Levamisol dozu, farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun talimatlarını veya etiket 
üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler yalnızca levamizolün ortalama dozlarını içerir.
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Dozunuz farklıysa, doktorunuz söylemedikçe değiştirmeyiniz.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız doz sayısı, dozlar 
arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız sürenin uzunluğu, ilacı kullandığınız tıbbi soruna 
bağlıdır.

Kaçırılan doz

Bir doz levamizol almayı unutursanız, unuttuğunuz dozu atlayın ve normal doz programınıza geri 

dönün. Çift doz yapmayın.

Talimatlar için doktorunuzu veya eczacınızı arayın.

Depolamak

İlacı kapalı bir kapta oda sıcaklığında, ısıdan, nemden ve doğrudan ışıktan uzakta saklayın. 
Donmaktan koruyun.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya artık ihtiyaç duymadığınız ilaçları saklamayın.

Ayrıntılı Levamizol dozaj bilgileri

Levamisol kullanırken alınacak önlemler

Levamizolün düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak ve istenmeyen etkileri kontrol etmek için 

doktorunuzun düzenli ziyaretlerinizde ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir.

Levamizol yan etkileri
Bir ilaç, gerekli etkilerinin yanı sıra bazı istenmeyen etkilere de neden olabilir. Bu yan etkilerin 
tümü ortaya çıkmasa da, ortaya çıkarsa tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Derhal doktorunuza danışınaşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse:

Daha az yaygın

Ateş veya titreme

olağandışı rahatsızlık veya zayıflık hissi

Nadir

Siyah, katranlı tabureler

idrar veya dışkıda kan

öksürük veya ses kısıklığı

alt sırt veya yan ağrı
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ağrılı veya zor idrara çıkma

ciltte kırmızı noktaların yerini saptamak

olağandışı kanama veya morarma

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza danışın:

Daha az yaygın

Ağızda ve dudaklarda yaralar

Nadir

Bulanık görme

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

konvülsiyonlar (nöbetler)

dudak şapırdatma veya şişirme

yüz, el veya ayaklarda uyuşma, karıncalanma veya ağrı

paranoya (zulüm duyguları)

yanakların şişmesi

dilin hızlı veya solucan benzeri hareketleri

titreme veya titreme

yürümede sorun

kol ve bacakların kontrolsüz hareketleri

Genellikle tıbbi müdahale gerektirmeyen bazı yan etkiler ortaya çıkabilir. Vücudunuz ilaca uyum 
sağladığı için bu yan etkiler tedavi sırasında kaybolabilir. Ayrıca sağlık uzmanınız, bu yan etkilerin 
bazılarını önlemenin veya azaltmanın yolları hakkında size bilgi verebilir. Aşağıdaki yan etkilerden 
herhangi biri devam ederse veya rahatsız ediciyse veya bunlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa 
sağlık uzmanınıza danışın:

Daha yaygın

İshal

Metalik tat

mide bulantısı

Daha az yaygın
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Anksiyete veya sinirlilik

baş dönmesi

baş ağrısı

ruhsal depresyon

kabuslar

eklemlerde veya kaslarda ağrı

deri döküntüsü veya kaşıntı

uyku sorunu

olağandışı yorgunluk veya uyku hali

kusma

Levamizol bazı kişilerde geçici saç dökülmesine neden olabilir. Tedavi bittikten sonra normal 
saç büyümesi geri dönmelidir.

Listelenmeyen diğer yan etkiler de bazı hastalarda ortaya çıkabilir. Başka bir etki fark 
ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Yan etkiler hakkında tıbbi tavsiye için doktorunuzu arayın. Yan etkileri 1-800-FDA-1088'de FDA'ya 
bildirebilirsiniz.

Levamizol yan etkileri (daha fazla detay)

Daha fazla bilgi
Bu sayfada görüntülenen bilgilerin kişisel durumunuz için geçerli olduğundan emin olmak için her 

zaman sağlık uzmanınıza danışın.
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