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Позаконазол
произнася се като (poe'' sa kon' a zole)

защо е предписано това лекарство?

Позаконазол се използва за предотвратяване на сериозни гъбични инфекции, които могат да се разпространят в тялото 

при възрастни и деца на 2 години и повече с отслабена способност за борба с инфекцията. Позаконазол перорална 

суспензия се използва също за лечение на гъбични инфекции на устата и гърлото, включително гъбични инфекции при 

възрастни и тийнейджъри на 13 и повече години, които не могат да бъдат лекувани успешно с други лекарства. 

Позаконазол е в клас лекарства, наречени азолови противогъбични средства. Действа като забавя растежа на гъбичките, 

които причиняват инфекция.

как трябва да се използва това лекарство?

Позаконазол се предлага като перорална суспензия с незабавно освобождаване (течна), като таблетка със забавено 

освобождаване (освобождава лекарството в червата, за да се предотврати разграждането на лекарството от стомашни киселини) и 

като перорална суспензия със забавено освобождаване, която се приема от устата. Таблетките със забавено освобождаване и 

пероралната суспензия със забавено освобождаване обикновено се приемат с храна два пъти дневно през първия ден и след това 

веднъж дневно. Пероралната суспензия с незабавно освобождаване обикновено се приема един до три пъти на ден с пълно 

хранене или в рамките на 20 минути след хранене. Ако не можете да приемате пероралната суспензия с незабавно освобождаване 

с пълно хранене, вземете я с течна хранителна добавка или кисела газирана напитка като джинджифилов ейл. Вашият лекар ще 

определи колко дълго трябва да използвате това лекарство. Приемайте позаконазол приблизително по едно и също време всеки 

ден. Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, 

която не разбирате. Приемайте позаконазол точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го приемайте 

по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Разклатете добре пероралната суспензия преди всяка употреба, за да смесите лекарството равномерно.

Винаги използвайте дозиращата лъжица, която се доставя с перорална суспензия с незабавно освобождаване на 

позаконазол, за да измерите дозата си. Може да не получите правилното количество лекарство, ако използвате домакинска 

лъжица за измерване на дозата си. Лъжицата трябва да се изплакне обилно с вода след всяка употреба и преди съхранение.

Поглъщайте таблетките позаконазол със забавено освобождаване цели; не ги цепете, дъвчете или смачквайте. Ако не можете да 

погълнете таблетките със забавено освобождаване цели, уведомете Вашия лекар.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607036.html 1/6

TITLE - POSACONAZOLE / NOXAFIL  MEDICATION
 PATIENT INFORMATION IN BULGARIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

www.911globalmeds.com/buy-posaconazole-noxafil-posanol-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607036.html


14.04.22, 16:08 ч Позаконазол: Информация за лекарствата MedlinePlus

Ако вие или вашето дете използвате пероралната суспензия със забавено освобождаване, използвайте само течността за смесване, която 

идва с комплекта, за да я приготвите. Добавете 9 mL от течността за смесване към праха за перорална суспензия със забавено 

освобождаване. Разклатете праха и течността в смесителната чаша енергично за 45 секунди, за да се смесят. Сместа трябва да изглежда 

мътна и да няма бучки. След като се смеси, измерете дозата със спринцовката, предоставена с комплекта. Приемайте сместа с храна в 

рамките на 1 час след смесването. Ако Вие или Вашето дете не можете да приемете цялата доза или ако част от дозата бъде изплюта, 

обадете се на Вашия лекар.

Всеки продукт позаконазол освобождава лекарството по различен начин в тялото ви и не може да се използва 

взаимозаменяемо. Приемайте само продукта позаконазол, предписан от Вашия лекар, и не преминавайте към 

друг позаконазол продукт, освен ако Вашият лекар не каже, че трябва.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете позаконазол,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към позаконазол; други противогъбични лекарства 
като флуконазол (Diflucan), isavuconazonium (Cresemba), итраконазол (Onmel, Sporanox), кетоконазол (Extina, 
Nizoral, Xolegel) или вориконазол (Vfend); симетикон; всякакви други лекарства; или някоя от съставките в 
продуктите на позаконазол. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

уведомете Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства: аторвастатин (Lipitor, in Caduet), 
лекарства от ерготип като бромокриптин (Cycloset, Parlodel), каберголин, дихидроерготамин (DHE 45, 
Migranal), ерголоидни мезилати (Hydergine, ergotamine), ергономин (Ergomar, в Cafergot, в Migergot) и 
methylergonovine (Methergine); ловастатин (Altoprev, в Advicor); пимозид (Орап); хинидин (в Nuedexta); 
симвастатин (Zocor, в Simcor, във Vytorin); или сиролимус (Rapamune). Вашият лекар вероятно ще Ви каже 
да не приемате позаконазол, ако приемате едно или повече от тези лекарства.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни добавки и билкови продукти, които 

приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: бензодиазепини като алпразолам (Xanax), диазепам (Valium), 

мидазолам и триазолам (Halcion); блокери на калциевите канали като дилтиазем (Cardizem, Cartia, Tiazac, други), фелодипин, никардипин (Cardene), 

нифедипин (Adalat, Afeditab CR, Procardia) и верапамил (Calan, Covera, Verelan, други); циклоспорин (Gengraf, Neoral, Sandimmune); дигоксин (Lanoxin); 

ефавиренц (Sustiva, в Atripla); еритромицин (EES, ERYC, Erythrocin, други), фосампренавир (Lexiva); глипизид (Glucotrol); фенитоин (Dilantin, Phenytek); 

рифабутин (микобутин); ритонавир (Norvir), приеман с атазанавир (Reyataz); такролимус (Astagraf, Envarsus XR, Програф); винбластин; и винкристин 

(Marquibo Kit). Ако приемате перорална суспензия позаконазол, кажете на Вашия лекар, ако приемате циметидин (Tagamet), езомепразол (Nexium, във 

Vimovo) или метоклопрамид (Reglan). Много други лекарства също могат да взаимодействат с позаконазол, така че не забравяйте да кажете на Вашия 

лекар за всички лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите 

лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, 

дори и тези, които не фигурират в този списък. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава 

внимателно за странични ефекти. така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в 

този списък. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате непоносимост към фруктоза (наследствено състояние, при което в организма липсва протеинът, 

необходим за разграждането на фруктозата [плодова захар, която се съдържа в някои подсладители като сорбитол]),
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Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате позаконазол перорална суспензия със забавено освобождаване, ако имате 

непоносимост към фруктоза.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали бавен или неравномерен пулс; удължен QT интервал (рядък 
сърдечен проблем, който може да причини неравномерен пулс, припадък или внезапна смърт); проблеми с 
кръвообращението; ниски нива на калций, магнезий или калий в кръвта Ви; или бъбречно, или чернодробно 
заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, 
докато приемате позаконазол, обадете се на Вашия лекар.

попитайте Вашия лекар за безопасната употреба на алкохолни напитки, докато приемате позаконазол перорална 
суспензия със забавено освобождаване. Алкохолът може да влоши страничните ефекти от позаконазол.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Ако приемате перорална суспензия с незабавно или със забавено освобождаване, вземете пропуснатата доза веднага 

щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете с 

обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако приемате таблетките със забавено освобождаване, вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки 

това, ако е в рамките на 12 часа от следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на 

дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Позаконазол може да предизвика нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези симптоми 

е тежък или не изчезне:

треска

главоболие

втрисане или треперене

световъртеж

слабост

подуване на ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

диария

повръщане

стомашни болки

запек

киселини в стомаха

обрив
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сърбеж

болки в гърба или мускулите

рани по устните, устата или гърлото

затруднено заспиване или оставане на заспиване

повишено изпотяване

кървене от носа

кашлица

възпалено гърло

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 

изброени в раздела СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, незабавно се обадете на Вашия лекар:

необичайни синини или кървене

изключителна умора

липса на енергия

загуба на апетит

гадене

болка в горната дясна част на стомаха

пожълтяване на кожата или очите

грипоподобни симптоми

тъмна урина

бледи изпражнения

бърз, удрящ или неравномерен сърдечен ритъм

внезапна загуба на съзнание

недостиг на въздух

Позаконазол може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато 

приемате това лекарство.

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте го 

при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята). Не замразявайте пероралната 

суспензия с незабавно освобождаване.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични 

хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да ги 

отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки
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и незабавно поставете лекарството на безопасно място - такова, което е нагоре и далече и далеч от погледа 

им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата 

и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо 

това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия 

фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във 

вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания, за да 

провери реакцията на тялото ви към позаконазол.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта. Ако все още имате симптоми на инфекция, след като приключите с приема на позаконазол, обадете се на 

Вашия лекар.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Ноксафил®

Noxafil PowderMix®

Последна редакция - 15.08.2021 г

Научете как да цитирате тази страница

Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc
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за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и човешките услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г
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