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Posaconazol
pronuntat ca (poe'' sa kon' a zole)

de ce este prescris acest medicament?

Posaconazolul este utilizat pentru a preveni infecțiile fungice grave care se pot răspândi în întregul corp la adulți și copiii cu 

vârsta de 2 ani și peste, cu o capacitate slăbită de a lupta împotriva infecțiilor. Posaconazolul suspensie orală este, de 

asemenea, utilizat pentru a trata infecțiile cu drojdie ale gurii și gâtului, inclusiv infecțiile cu drojdie la adulți și adolescenți 

cu vârsta de 13 ani și peste, care nu au putut fi tratate cu succes cu alte medicamente. Posaconazolul face parte dintr-o 

clasă de medicamente numite antifungice azolice. Funcționează prin încetinirea creșterii ciupercilor care provoacă infecții.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Posaconazolul vine sub formă de suspensie orală cu eliberare imediată (lichid), sub formă de comprimat cu eliberare 

întârziată (eliberează medicamentul în intestin pentru a preveni descompunerea medicamentului de către acizii din stomac) 

și ca suspensie orală cu eliberare întârziată de administrat de către gură. Comprimatele cu eliberare întârziată și suspensia 

orală cu eliberare întârziată sunt de obicei luate cu alimente de două ori pe zi în prima zi și apoi o dată pe zi. Suspensia orală 

cu eliberare imediată se ia de obicei de una până la trei ori pe zi, cu o masă completă sau în 20 de minute după masă. Dacă 

nu puteți lua suspensia orală cu eliberare imediată cu o masă completă, luați-o cu un supliment nutritiv lichid sau o băutură 

acidă carbogazoasă, cum ar fi ginger ale. Medicul dumneavoastră va stabili cât timp trebuie să utilizați acest medicament. 

Luați posaconazol aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-

vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați posaconazol exact 

conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Agitați bine suspensia orală înainte de fiecare utilizare pentru a amesteca medicamentul în mod uniform.

Utilizați întotdeauna lingura dozatoare care vine cu posaconazol suspensie orală cu eliberare imediată pentru a 

vă măsura doza. Este posibil să nu primiți cantitatea corectă de medicament dacă utilizați o lingură de uz casnic 

pentru a vă măsura doza. Lingura trebuie clătită bine cu apă după fiecare utilizare și înainte de depozitare.

Înghițiți comprimatele cu eliberare întârziată de posaconazol întregi; nu le despicați, mestecați sau zdrobiți. Dacă nu puteți înghiți 

comprimatele cu eliberare întârziată întregi, spuneți medicului dumneavoastră.
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Dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră utilizați suspensia orală cu eliberare întârziată, utilizați numai lichidul de amestecare care 

vine cu trusa pentru ao prepara. Adăugați 9 ml de lichid de amestecare la pulberea suspensiei orale cu eliberare întârziată. Agitați energic 

pudra și lichidul din cana de amestecare timp de 45 de secunde pentru a se amesteca. Amestecul ar trebui să arate tulbure și să nu aibă 

niciun fel de bulgări. Odată amestecat, măsurați doza cu seringa furnizată cu trusa. Luați amestecul cu alimente în decurs de 1 oră de la 

amestecare. Dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră nu puteți lua toată doza sau dacă o parte din doză este scuipată, adresați-vă 

medicului dumneavoastră.

Fiecare produs cu posaconazol eliberează medicamentul în mod diferit în corpul dumneavoastră și nu poate fi utilizat în 

mod interschimbabil. Luați numai produsul posaconazol prescris de medicul dumneavoastră și nu treceți la un alt produs 

posaconazol decât dacă medicul dumneavoastră vă spune că ar trebui.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua posaconazol,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la posaconazol; alte medicamente 
antifungice precum fluconazol (Diflucan), isavuconazonium (Cresemba), itraconazol (Onmel, Sporanox), 
ketoconazol (Extina, Nizoral, Xolegel) sau voriconazol (Vfend); simeticonă; orice alte medicamente; sau oricare 
dintre ingredientele produselor cu posaconazol. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră dacă luați oricare dintre următoarele medicamente: atorvastatină (Lipitor, în 
Caduet), medicamente de tip ergot, cum ar fi bromocriptina (Cycloset, Parlodel), cabergolina, dihidroergotamina 
(DHE 45, Migranal), mesilați ergoloizi (Hydergine), ergonovină, ergotamină (Ergomar, în Cafergot, în Migergot) și 
metilergonovină (Methergine); lovastatin (Altoprev, în Advicor); pimozidă (Orap); chinidină (în Nuedexta); 
simvastatină (Zocor, în Simcor, în Vytorin); sau sirolimus (Rapamune). Medicul dumneavoastră vă va spune 
probabil să nu luați posaconazol dacă luați unul sau mai multe dintre aceste medicamente.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din 

plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: benzodiazepine, cum ar fi alprazolam (Xanax), diazepam 

(Valium), midazolam și triazolam (Halcion); blocante ale canalelor de calciu, cum ar fi diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, altele), felodipină, nicardipină (Cardene), 

nifedipină (Adalat, Afeditab CR, Procardia) și verapamil (Calan, Covera, Verelan, altele); ciclosporină (Gengraf, Neoral, Sandimmune); digoxină (Lanoxin); efavirenz 

(Sustiva, în Atripla); eritromicină (EES, ERYC, Erythrocin, altele), fosamprenavir (Lexiva); glipizidă (Glucotrol); fenitoină (Dilantin, Phenytek); rifabutină (Mycobutin); 

ritonavir (Norvir) luat cu atazanavir (Reyataz); tacrolimus (Astagraf, Envarsus XR, Prograf); vinblastină; și vincristină (Marquibo Kit). Dacă luați suspensie orală de 

posaconazol, spuneți și medicului dumneavoastră dacă luați cimetidină (Tagamet), esomeprazol (Nexium, în Vimovo) sau metoclopramidă (Reglan). Multe alte 

medicamente pot interacționa, de asemenea, cu posaconazolul, așa că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, 

chiar și despre cele care nu apar pe această listă. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu 

atenție pentru efectele secundare. așa că asigurați-vă că îi spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu 

apar pe această listă. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele 

secundare. așa că asigurați-vă că îi spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă. 

Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți intoleranță la fructoză (o afecțiune moștenită în care organismul nu are 
proteinele necesare pentru a descompune fructoza [un zahăr din fructe găsit în anumiți îndulcitori, cum ar fi sorbitol]),
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Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați posaconazol suspensie orală cu eliberare întârziată dacă 
aveți intoleranță la fructoză.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată bătăi lente sau neregulate ale inimii; un interval QT 
prelungit (o problemă rară a inimii care poate provoca bătăi neregulate ale inimii, leșin sau moarte subită); probleme cu 
circulația sângelui; niveluri scăzute de calciu, magneziu sau potasiu în sânge; sau boli ale rinichilor sau ale ficatului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp 
ce luați posaconazol, adresați-vă medicului dumneavoastră.

întrebați medicul dumneavoastră despre utilizarea în siguranță a băuturilor alcoolice în timp ce luați posaconazol 
suspensie orală cu eliberare întârziată. Alcoolul poate agrava efectele secundare ale posaconazolului.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Dacă luați suspensie orală cu eliberare imediată sau cu eliberare întârziată, luați doza uitată imediat ce vă 
amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă și 
continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă luați comprimatele cu eliberare întârziată, luați doza uitată imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă 

este în decurs de 12 ore de la următoarea doză, săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit de 

dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Posaconazolul poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 

simptome este severe sau nu dispare:

febră

durere de cap

frisoane sau tremurături

ameţeală

slăbiciune

umflarea mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

diaree

vărsături

dureri de stomac

constipație

arsuri la stomac

eczemă
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mâncărime

dureri de spate sau musculare

răni pe buze, gură sau gât

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

transpirație crescută

sângerări nazale

tuse

Durere de gât

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate în 
secțiunea PRECAUȚII SPECIALE, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră:

vânătăi sau sângerări neobișnuite

oboseală extremă

lipsa de energie

pierderea poftei de mâncare

greaţă

durere în partea dreaptă sus a stomacului

îngălbenirea pielii sau a ochilor

simptome asemănătoare gripei

urină închisă la culoare

scaune palide

bătăi rapide, puternice sau neregulate ale inimii

pierderea bruscă a cunoștinței

dificultăți de respirație

Posaconazolul poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

luați acest medicament.

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie). Nu congelați suspensia 
orală cu eliberare imediată.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi pastilele 

săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii mici le pot 

deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță
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și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur – unul care este sus și departe și departe de vederea și de 

îndemâna lor.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii 

și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai 

bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau 

contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați 

site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe 

informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va prescrie anumite teste de laborator pentru a verifica 

răspunsul organismului dumneavoastră la posaconazol.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei. Dacă mai aveți simptome de infecție după ce ați terminat de luat posaconazol, adresați-vă medicului 

dumneavoastră.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte 

suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat 

într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Noxafil®

Noxafil PowderMix®
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