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Midodrin
(mye' doe dreen) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Midodrin sırtüstü hipertansiyona (sırt üstü yatarken oluşan yüksek tansiyon) neden olabilir. Bu ilaç 
sadece, düşük tansiyonu günlük aktivitelerini gerçekleştirme kabiliyetini ciddi şekilde sınırlayan ve 
diğer tedavilerle başarılı bir şekilde tedavi edilemeyen kişiler tarafından kullanılmalıdır. Yüksek 
tansiyonunuz olup olmadığını doktorunuza söyleyiniz. Dihidroergotamin (DHE, Migranal) 
kullanıyorsanız doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Ayrıca doktorunuza ve eczacınıza, efedrin, 
fenilefrin, fenilpropanolamin ve psödoefedrin dahil olmak üzere, aldığınız diğer reçeteli ve reçetesiz 
ilaçları da söyleyin. Birçok reçetesiz ürün bu ilaçları içerir (örneğin diyet hapları ve öksürük ve soğuk 
algınlığı ilaçları), bu nedenle etiketleri dikkatlice kontrol edin. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini 
yaşıyorsanız, Midodrin almayı bırakın ve derhal doktorunuzu arayın: kalp atışınızın farkında olun, 
kulaklarınızda zonklama, baş ağrısı veya bulanık görme. Tedaviye başladıktan sonra doktorunuz, 
yalnızca semptomlarınızda belirgin bir iyileşme varsa midodrin almaya devam etmenizi söyleyebilir. 
Bu ilacı alırken nasıl hissettiğiniz hakkında doktorunuzla konuşun.

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın. Tedaviye başlamadan önce ayakta ve yatar 
pozisyonda ve midodrin kullanırken düzenli olarak kan basıncınızı kontrol ettirmelisiniz.

Midodrin almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Midodrin, ortostatik hipotansiyonu (kişi ayakta durma pozisyonu aldığında meydana gelen kan basıncında 
ani düşüş) tedavi etmek için kullanılır. Midodrin, alfa-adrenerjik agonistler adı verilen bir ilaç sınıfındadır. 
Kan damarlarının sıkılaşmasına neden olarak çalışır, bu da kan basıncını arttırır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Midodrine ağızdan almak için bir tablet olarak gelir. Genellikle gündüz saatlerinde (sabah, öğlen ve 
öğleden sonra [18:00'den önce] gibi) günde üç kez, dozlar en az 3 saat aralıklarla alınır.
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ayrı. Midodrin'in son günlük dozunu akşam yemeğinden önce ve yatmadan en az 4 saat önce alın. Midodrin'i 
her gün yaklaşık aynı saatlerde alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi 
bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Midodrin'i aynen anlatıldığı gibi alın. 
Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Dik durmanız gereken gündüz saatlerinde midodrin alın. Herhangi bir süre boyunca uzanacağınız zaman bir 
doz almaktan kaçının. Ayrıca yatarken kendinizi nasıl konumlandıracağınız konusunda doktorunuzla 
konuşun. Doktorunuz dinlenirken veya uyurken yatağınızın başını kaldırmanızı söyleyebilir.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Midodrin almadan önce,

midodrine, diğer ilaçlara veya midodrin tabletlerdeki 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: doksazosin (Cardura), 
prazosin (Minipress) ve terazosin gibi alfa blokerler; asebutolol (Sectral), atenolol (Tenormin, 
Tenoretic), betaksolol, bisoprolol (Zebeta, Ziac), karvedilol (Coreg), labetalol (Trandate), 
metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard, in) gibi beta blokerler Corzide), pindolol, 
propranolol (Inderal, InnoPran XL), sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine) ve timolol; digoksin 
(Lanoxin); fludrokortizon; ve akıl hastalığı için ilaçlar.

İdrar yapmada zorluk, feokromositoma (böbreklerin yakınındaki küçük bir bezde tümör), hipertiroidizm 
(tiroid bezi çok fazla tiroid hormonu ürettiğinde ortaya çıkan durum) veya kalp veya böbrek hastalığınız 
varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size midodrin almamanızı söyleyebilir.

şeker hastalığınız, görme sorunlarınız veya karaciğer hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin.

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

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya dişçiye midodrin aldığınızı 
söyleyin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu, yatma saatinizden en az 4 saat önce olduğu sürece, 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.
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Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

uyuşma ve karıncalanma

kafa derisi kaşıntısı

tüylerim diken diken

titreme

sık idrara çıkma

acil idrara çıkma ihtiyacı

idrar yapma zorluğu

döküntü

karın ağrısı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, midodrin almayı bırakın ve derhal 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

yavaş kalp atışı

baş dönmesi

bayılma

Midodrin 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 ışıktan, aşırı ısıdan 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.
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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:
kalp atışınızın farkındalığı

kulaklarında vurma

baş ağrısı

bulanık görme

tüylerim diken diken

soğuk hissi

idrar yapma zorluğu

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

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

etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

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

orvaten®¶

proamatin®¶

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

Son Revize - 02/15/2021
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Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi
AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 

Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma
ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022
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