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posakonazol
(poe'' sa kon' a zole) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Posakonazol, yetişkinlerde ve 2 yaş ve üstü çocuklarda, enfeksiyonla savaşma yeteneği zayıflamış, tüm 
vücuda yayılabilen ciddi mantar enfeksiyonlarını önlemek için kullanılır. Posakonazol oral süspansiyon, 
diğer ilaçlarla başarılı bir şekilde tedavi edilemeyen 13 yaş ve üstü yetişkinlerde ve gençlerde maya 
enfeksiyonları dahil ağız ve boğazdaki maya enfeksiyonlarını tedavi etmek için de kullanılır. Posakonazol, 
azol antifungalleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Enfeksiyona neden olan mantarların büyümesini 
yavaşlatarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Posakonazol, hemen salınan bir oral süspansiyon (sıvı), gecikmeli salınan (ilacın mide asitleri tarafından 
parçalanmasını önlemek için ilacı bağırsakta salan) tablet olarak ve almak için gecikmeli salınan bir oral 
süspansiyon olarak gelir. ağız. Gecikmeli salimli tabletler ve gecikmeli salimli oral süspansiyon, genellikle 
ilk gün günde iki kez ve daha sonra günde bir kez yemekle birlikte alınır. Derhal salınan oral süspansiyon 
genellikle günde bir ila üç kez tam bir yemekle birlikte veya yemekten sonra 20 dakika içinde alınır. Hemen 
salımlı oral süspansiyonu tam bir yemekle alamıyorsanız, sıvı besin takviyesi veya zencefilli gazoz gibi 
asidik karbonatlı bir içecekle birlikte alın. Bu ilacı ne kadar süreyle kullanmanız gerektiğini doktorunuz 
belirleyecektir. Posakonazolü her gün yaklaşık aynı saatlerde alın. Reçete etiketinizdeki talimatları 
dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını 
isteyin. Posakonazolü aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az 
almayın veya daha sık almayın.

İlacı eşit şekilde karıştırmak için her kullanımdan önce oral süspansiyonu iyice çalkalayın.

Dozunuzu ölçmek için her zaman posakonazol hemen salımlı oral süspansiyon ile birlikte verilen 
dozaj kaşığını kullanın. Dozunuzu ölçmek için bir ev kaşığı kullanırsanız, doğru miktarda ilaç 
alamayabilirsiniz. Her kullanımdan sonra ve saklamadan önce kaşık su ile iyice durulanmalıdır.

Posakonazol gecikmeli salimli tabletleri bütün olarak yutunuz; bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin. Gecikmeli 
salimli tabletleri bütün olarak yutamıyorsanız, doktorunuza söyleyiniz.
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Siz veya çocuğunuz gecikmeli salımlı oral süspansiyon kullanıyorsanız, hazırlamak için yalnızca kit ile birlikte 
gelen karıştırma sıvısını kullanın. Gecikmeli salimli oral süspansiyon tozuna 9 mL karıştırma sıvısı ekleyin. 
Karıştırma kabındaki tozu ve sıvıyı karıştırmak için 45 saniye kuvvetlice çalkalayın. Karışım bulutlu görünmeli ve 
topaklar olmamalıdır. Karıştırıldıktan sonra, kit ile birlikte verilen şırınga ile dozu ölçün. Karışımı karıştırdıktan 
sonra 1 saat içinde yiyecekle birlikte alın. Siz veya çocuğunuz dozun tamamını alamıyorsanız veya dozun bir 
kısmı tükürdüyse doktorunuzu arayın.

Her posakonazol ürünü, ilacı vücudunuzda farklı şekilde serbest bırakır ve birbirinin yerine 
kullanılamaz. Sadece doktorunuzun önerdiği posakonazol ürününü alınız ve doktorunuz aksini 
söylemediği sürece farklı bir posakonazol ürününe geçiş yapmayınız.

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?

Posakonazol almadan önce,

posakonazole alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz; flukonazol (Diflucan), 
isavuconazonium (Cresemba), itrakonazol (Onmel, Sporanox), ketokonazol (Extina, Nizoral, Xolegel) 
veya vorikonazol (Vfend) gibi diğer mantar önleyici ilaçlar; simetikon; diğer ilaçlar; veya posakonazol 
ürünlerindeki bileşenlerden herhangi biri. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz: atorvastatin (Lipitor, 
Caduet'te), bromokriptin (Cycloset, Parlodel), kabergolin, dihidroergotamin (DHE 45, Migranal), 
ergoloid mesilatlar (Hydergine), ergonovin, ergotamin gibi ergot türü ilaçlar (Ergomar, Cafergot'ta, 
Migergot'ta) ve metilergonovin (Methergine); lovastatin (Altoprev, Advicor'da); pimozid (Orap); kinidin 
(Nuedexta'da); simvastatin (Zocor, Simcor'da, Vytorin'de); veya sirolimus (Rapamune). Bu ilaçlardan bir 
veya daha fazlasını alıyorsanız, doktorunuz muhtemelen posakonazol almamanızı söyleyecektir.

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: alprazolam (Xanax), diazepam (Valium), midazolam ve triazolam 

(Halcion) gibi benzodiazepinler; diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, diğerleri), felodipin, nikardipin (Cardene), nifedipin (Adalat, Afeditab CR, 

Procardia) ve verapamil (Calan, Covera, Verelan, diğerleri) gibi kalsiyum kanal blokerleri; siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); digoksin 

(Lanoxin); efavirenz (Sustiva, Atripla'da); eritromisin (EES, ERYC, Eritrosin, diğerleri), fosamprenavir (Lexiva); glipizid (Glucotrol); fenitoin (Dilantin, 

Phenytek); rifabutin (Mycobutin); atazanavir (Reyataz) ile birlikte alınan ritonavir (Norvir); takrolimus (Astagraf, Envarsus XR, program); 

vinblastin; ve vinkristin (Marquibo Kit). Posakonazol oral süspansiyonu alıyorsanız, simetidin (Tagamet), esomeprazol (Nexium, in Vimovo) veya 

metoklopramid (Reglan) alıp almadığınızı da doktorunuza söyleyin. Diğer birçok ilaç da posakonazol ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu 

listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 

değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. bu nedenle, bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere, aldığınız 

tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle 

izlemesi gerekebilir. bu nedenle, bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere, aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun. 

Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

fruktoz intoleransınız (vücudunuzun fruktozu [sorbitol gibi bazı tatlandırıcılarda bulunan bir meyve şekeri] 
parçalamak için gereken proteinden yoksun olduğu kalıtsal bir durum) varsa doktorunuza söyleyiniz.
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Fruktoz intoleransınız varsa doktorunuz muhtemelen size posakonazol gecikmeli salımlı oral süspansiyon 
almamanızı söyleyecektir.

Yavaş veya düzensiz bir kalp atışınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin; uzun QT aralığı (düzensiz kalp 
atışı, bayılma veya ani ölüme neden olabilen nadir bir kalp sorunu); kan dolaşımı ile ilgili sorunlar; 
kanınızdaki düşük kalsiyum, magnezyum veya potasyum seviyeleri; veya böbrek veya karaciğer hastalığı.

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

Posakonazol gecikmeli salimli oral süspansiyon alırken doktorunuza alkollü içeceklerin güvenli 
kullanımı hakkında danışın. Alkol, posakonazolün yan etkilerini daha da kötüleştirebilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Derhal salımlı veya gecikmeli salımlı oral süspansiyon alıyorsanız, 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.

Gecikmeli salimli tabletleri alıyorsanız, unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir 
sonraki dozunuzdan sonraki 12 saat içindeyse, unuttuğunuz dozu atlayın ve normal doz 
programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

ateş

baş ağrısı

titreme veya titreme

baş dönmesi

zayıflık

ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

ishal

kusma

karın ağrısı

kabızlık

göğüste ağrılı yanma hissi

döküntü
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kaşıntı

sırt veya kas ağrısı

dudaklarda, ağızda veya boğazda yaralar

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

artan terleme

burun kanaması

öksürük

boğaz ağrısı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖZEL ÖNLEMLER bölümünde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuzu arayın:

olağandışı morarma veya kanama

Aşırı yorgunluk

enerji eksikliği

iştah kaybı

mide bulantısı

midenin sağ üst kısmında ağrı

cilt veya gözlerin sararması

grip benzeri semptomlar

Koyu idrar

soluk dışkı

hızlı, çarpma veya düzensiz kalp atışı

ani bilinç kaybı

nefes darlığı

Posakonazol 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. Hemen salınan oral süspansiyonu 
dondurmayın.

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.
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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

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.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun posakonazole tepkisini 

kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz. Posakonazol almayı bitirdikten sonra hala enfeksiyon belirtileriniz varsa 
doktorunuzu arayın.

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

Noksafil®

Noxafil Toz Karışımı®
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Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin
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ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmelidir.

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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