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Mirabegron
olarak telaffuz edilir (mir'' beg' ron)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Mirabegron, yetişkinlerde aşırı aktif mesaneyi (mesane kaslarının kontrolsüz bir şekilde kasıldığı ve sık idrara 
çıkmaya, acil idrara çıkma ihtiyacına ve idrara çıkmayı kontrol edememeye neden olduğu bir durum) tedavi etmek 
için tek başına veya solifenasin (Vesicare) ile birlikte kullanılır. Ayrıca 3 yaş ve üzeri çocuklarda nörojenik detrüsör 
aşırı aktivitesini (beyin, omurilik veya sinir probleminin neden olduğu mesane kontrol durumu) tedavi etmek için 
kullanılır. Mirabegron, beta-3 adrenerjik agonistleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Acil, sık veya kontrolsüz idrara 
çıkmayı önlemek için mesane kaslarını gevşeterek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Mirabegron, uzun süreli salınımlı (uzun etkili) bir tablet ve ağızdan alınan uzun süreli salınımlı bir süspansiyon olarak 
gelir. Tabletler genellikle yetişkinlerde günde bir kez aç veya tok karnına, çocuklarda ise günde bir kez yemekle 
birlikte alınır. Süspansiyon genellikle günde bir kez yemekle birlikte alınır. Mirabegron'u her gün yaklaşık aynı saatte 
alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya 
eczacınızdan açıklamasını isteyin. Mirabegron'u aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla 
veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Uzatma salımlı tabletleri suyla bütün olarak yutunuz; bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin.

Uzatılmış salımlı süspansiyon dozunuzu doğru bir şekilde ölçmek ve almak için oral dozlama cihazını 
kullanmanız önemlidir. Cihaz size verilmediyse eczacınıza danışınız. Şişeyi 1 dakika kuvvetlice çalkalayın, 
ardından süspansiyonun üzerindeki köpük bitene kadar 1-2 dakika bekletin. Granüller iyice karışmadıysa, 
şişeyi tekrar 1 dakika kuvvetlice çalkalayın ve köpük bitene kadar bekletin. Süspansiyonu hazırlamak için oral 
dozlama cihazını kullanın ve ölçümünüzdeki baloncukları yok sayın. Dozu, dozlama şırıngasında sonraya 
saklamayın; hazırlandıktan sonra 1 saat içinde kullanın. Her kullanımdan sonra oral dozlama cihazını yumuşak 
sabunla yıkayın, ardından musluk suyuyla durulayın ve havayla kurumasını bekleyin. Süspansiyon 2 veya daha 
fazla gün boyunca kullanılmazsa, şişeyi her gün 1 dakika çalkalayın.

Doktorunuz, belirtilerinizin ne kadar iyi kontrol edildiğine ve yaşadığınız yan etkilere bağlı olarak 
dozunuzu artırabilir. Mirabegron ile tedaviniz sırasında nasıl hissettiğiniz hakkında doktorunuzla 
konuşun.
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Mirabegron, aşırı aktif mesane veya nörojenik detrüsör aşırı aktivitesinin semptomlarını kontrol eder, ancak bu 
durumları iyileştirmez. Mirabegronun tam faydasını hissetmeniz 8 hafta veya daha uzun sürebilir. Kendinizi iyi 
hissetseniz bile mirabegron almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan mirabegron kullanmayı bırakmayınız.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Mirabegron'u almadan önce,

mirabegrona, diğer ilaçlara veya mirabegron uzatılmış salımlı tabletler ve süspansiyondaki bileşenlerden 
herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. İçindekiler listesi için eczacınıza 
danışın veya hasta bilgilerini kontrol edin.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin 
olun: varfarin (Coumadin, Jantoven) gibi antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar); desipramin (Norpramin); 
digoksin (Lanoxin); flekainid (Tambocor); darifenasin (Enablex), fesoterodin (Toviaz), oksibutinin 
(Glenique, Oxytrol), solifenasin (VESIcare), tolterodin (Detrol) ve trospium gibi aşırı aktif mesane için 
diğer ilaçlar; propafenon (Rhythmol); metoprolol (Dutoprol'da Lopressor, Toprol); ve tioridazin. 
Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi 
gerekebilir.

doktorunuza, mesane çıkışı tıkanıklığınız (idrarın mesaneden serbestçe akmasını engelleyen ve mesaneyi 
boşaltmada güçlük ve/veya zayıf idrar akışına neden olan mesane tabanındaki bir tıkanıklık), yüksek 
tansiyonunuz olup olmadığını söyleyin. veya böbrek veya karaciğer hastalığı.

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

Mirabegron ile tedaviniz sırasında kan basıncınızın yükselebileceğini bilmelisiniz. Tedaviniz sırasında 
doktorunuz kan basıncınızı düzenli olarak kontrol edecektir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unutulan dozun üzerinden 12 saatten az zaman geçmişse, hatırladığınız anda onu alınız. Unutulan dozun 
üzerinden 12 saatten fazla zaman geçtiyse, dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. 
Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Mirabegron yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:
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baş ağrısı

baş dönmesi

kuru ağız

kabızlık

sırt ağrısı

eklem ağrısı

mesaneyi boşaltmada zorluk veya zayıf idrar akışı (özellikle solifenasin ile birlikte kullanıldığında)

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişme, nefes alma veya yutma güçlüğü, kurdeşen, döküntü, kaşıntı

zor, ağrılı, acil veya sık idrara çıkma

Mirabegron 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. Tabletleri oda 
sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın. Süspansiyonu, eczacının 
süspansiyonu hazırladığı tarihten sonra 28 güne kadar oda sıcaklığında saklayın.

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]

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.

n acil/aşırı doz vakası
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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:
hızlı veya vurucu kalp atışı

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

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

Myrbetriq®
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