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meksiletin
(mex il' e teen ) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Mexiletine benzer antiaritmik ilaçların, özellikle son 2 yıl içinde kalp krizi geçirmiş kişilerde ölüm veya 
kalp krizi riskini artırdığı bildirilmiştir. Mexiletine, aritmi (düzensiz kalp atışları) olasılığını artırabilir ve 
yaşamı tehdit eden aritmileri olmayan kişilerin daha uzun yaşamasına yardımcı olduğu 
kanıtlanmamıştır. Meksiletin sadece yaşamı tehdit eden aritmileri olan kişileri tedavi etmek için 
kullanılmalıdır.

Meksiletin almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Mexiletine, belirli ventriküler aritmi tiplerini (anormal kalp ritimleri) tedavi etmek için kullanılır. Mexiletine, 
antiaritmik adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kalp ritmini stabilize etmek için kalpteki belirli elektrik sinyallerini 
bloke ederek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Mexiletine ağızdan almak için bir kapsül olarak gelir. Genellikle her 8 saatte bir günde üç kez alınır. Bazı 
insanlar, aritmileri meksiletin ile kontrol edildikten sonra her 12 saatte bir günde iki kez alabilirler. Mide 
rahatsızlığını önlemek için meksiletin yiyecek veya bir antasit ile birlikte alınmalıdır. Her gün yaklaşık aynı 
saatlerde meksiletin alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı 
doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Meksiletini aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun 
önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Meksiletin ile tedavinize başladığınızda muhtemelen hastaneye yatırılacaksınız. Doktorunuz bu süre boyunca ve 
meksiletin almaya devam ettiğiniz sürece sizi dikkatle izleyecektir. Doktorunuz muhtemelen size ortalama bir 
meksiletin dozu ile başlayacak ve dozunuzu 2-3 günde bir defadan fazla olmamak üzere kademeli olarak artıracak 
veya azaltacaktır.

Mexiletine, aritmileri kontrol eder ancak iyileştirmez. Kendinizi iyi hissetseniz bile meksiletin almaya devam 
edin. Doktorunuzla konuşmadan meksiletin almayı bırakmayınız. Aniden meksiletin almayı bırakırsanız,
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durum daha da kötüleşebilir.

bu ilacın kullanım alanları

Mexiletine ayrıca diyabetik nöropatiyi (diyabetin neden olduğu sinir hasarı) tedavi etmek için kullanılır. Durumunuz 

için bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

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

özel önlemler almalı mıyım?

meksiletin almadan önce,

meksiletin, lidokain, diğer ilaçlar veya meksiletin içindeki herhangi bir bileşene 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. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: asetazolamid (Diamox); 

alüminyum-magnezyum hidroksit (Gaviscon, Maalox, Mylanta, diğerleri); amiodaron (Cordarone, Pacerone); atropin (Lomotil'de, Lonox'ta, Motofen'de); bupropion (Wellbutrin, Zyban); kafein içeren ilaçlar (Cafergot, Esgic, Esgic Plus, Fioricet, 

NoDoz, Norgesic, diğerleri); klorfeniramin (Klor-Trimeton); simetidin (Tagamet); klomipramin (Anafranil); diüretikler ('su hapları'); siprofloksasin (Cipro), levofloksasin (Levaquin), moksifloksasin (Avelox), norfloksasin (Noroxin) ve ofloksasin 

(Floxin) gibi florokinolonlar; haloperidol (Haldol); metenamin (Hiprex, Urex); metoklopramid (Reglan); ağrı için narkotik ilaçlar; fenobarbital; fenitoin (Dilantin, Phenytek); potasyum sitrat (Urocit-K); propafenon (Rythmol); rifampin (Rifadin, 

Rimactane); ritonavir (Norvir, Kaletra'da); duloksetin (Cymbalta), fluoksetin (Prozac, Sarafem), fluvoksamin ve paroksetin (Paxil) gibi belirli seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar); sodyum bikarbonat (Soda Nane, kabartma tozu); 

teofilin (Theolair, Theochron, Uniphyl); ve tiklopidin (Ticlid). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da meksiletin ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu 

listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun. propafenon (Rythmol); rifampin (Rifadin, Rimactane); ritonavir (Norvir, Kaletra'da); duloksetin (Cymbalta), fluoksetin (Prozac, Sarafem), 

fluvoksamin ve paroksetin (Paxil) gibi belirli seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar); sodyum bikarbonat (Soda Nane, kabartma tozu); teofilin (Theolair, Theochron, Uniphyl); ve tiklopidin (Ticlid). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 

değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da meksiletin ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin 

olun. propafenon (Rythmol); rifampin (Rifadin, Rimactane); ritonavir (Norvir, Kaletra'da); duloksetin (Cymbalta), fluoksetin (Prozac, Sarafem), fluvoksamin ve paroksetin (Paxil) gibi belirli seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar); sodyum 

bikarbonat (Soda Nane, kabartma tozu); teofilin (Theolair, Theochron, Uniphyl); ve tiklopidin (Ticlid). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da meksiletin ile 

etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun. sodyum bikarbonat (Soda Nane, kabartma tozu); teofilin (Theolair, Theochron, Uniphyl); ve tiklopidin 

(Ticlid). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da meksiletin ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm 

ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun. sodyum bikarbonat (Soda Nane, kabartma tozu); teofilin (Theolair, Theochron, Uniphyl); ve tiklopidin (Ticlid). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi 

dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da meksiletin ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

kalp krizi, kalp yetmezliği, düşük tansiyon, karaciğer hastalığı veya nöbet geçirdiyseniz veya daha önce geçirdiyseniz 
doktorunuza söyleyin.

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

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere bir ameliyat geçiriyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize meksiletin aldığınızı 
söyleyin.

meksiletin'in başınızın dönmesine veya sersemlemesine neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl 
etkilediğini bilene kadar araba veya makine kullanmayın.

Tütün ürünleri kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Sigara içmek bu ilacın etkinliğini azaltabilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Bu ilacı alırken kafein içeren içecekler içme konusunda doktorunuzla konuşun.

Vejetaryen iseniz veya genellikle çok miktarda narenciye, kızılcık, sebze, et veya süt ürünleri yiyorsanız 
doktorunuza söyleyiniz. Bu gıdalardan düzenli olarak çok miktarda tüketmiyorsanız, devam edin.
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normal diyetiniz.

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?

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

mide bulantısı

kusma

göğüste ağrılı yanma hissi

iştah değişiklikleri

baş dönmesi veya baş dönmesi

vücudunuzun kontrol edemediğiniz bir bölümünün sallanması

koordinasyon kaybı

uyuşma veya karıncalanma hissi

baş ağrısı

bulanık görme

sinirlilik

konuşma zorluğu

ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

döküntü

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

düzensiz kalp atışı

göğüs ağrısı

Aşırı yorgunluk

olağandışı kanama veya morarma

enerji eksikliği

midenin sağ üst kısmında ağrı

cilt veya gözlerin sararması

grip benzeri semptomlar
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Meksiletin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

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 şunları içerebilir:

uyuşukluk

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

mide bulantısı

bayılma

baş dönmesi

uyuşma veya karıncalanma hissi

yavaş, hızlı veya düzensiz kalp atışı

koma

ani ölüm

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun meksiltine yanıtını kontrol 

etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.
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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

meksitil®¶

¶ -Bu markalı ürün artık piyasada yok. Genel alternatifler mevcut olabilir.
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