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mikofenolat
olarak telaffuz edilir (mye koe fen' oh geç)

ÖNEMLİ UYARI:

Doğum kusurları riski:

Mikofenolat, hamile olan veya hamile kalabilecek kadınlar tarafından alınmamalıdır. 
Mikofenolat hamileliğin ilk 3 ayında düşüğe (gebeliğin kaybolmasına) veya bebeğin doğum 
kusurlarıyla (doğumda var olan sorunlar) doğmasına neden olma riski yüksektir.

Hamileyseniz veya hamile kalma olasılığınız varsa mikofenolat almamalısınız. Mikofenolat tedavisine 
başlamadan önce, 8 ila 10 gün sonra ve rutin kontrol randevularında gebelik testi negatif olmalıdır. 
Tedaviniz sırasında ve mikofenolat almayı bıraktıktan sonraki 6 hafta boyunca kabul edilebilir doğum 
kontrolü uygulamalısınız. Doktorunuz size hangi doğum kontrol yöntemlerini kullanmanızın kabul 
edilebilir olduğunu söyleyecektir. Mikofenolat, oral kontraseptiflerin (doğum kontrol hapları) 
etkinliğini azaltabilir, bu nedenle bu tür kontraseptiflerle birlikte ikinci bir doğum kontrolünün 
kullanılması özellikle önemlidir.

Hamile kalabilecek bir kadın partneri olan bir erkekseniz, tedavi sırasında ve son dozunuzdan 
sonra en az 90 gün boyunca kabul edilebilir doğum kontrolü kullanmalısınız. Tedaviniz sırasında 
ve son dozunuzdan en az 90 gün sonra sperm bağışlamayın.

Kendinizin veya eşinizin hamile olduğunu düşünüyorsanız veya adet dönemini kaçırırsanız hemen doktorunuzu 

arayın.

Bağışınızın hamile veya hamile olabilecek bir kadına gitme olasılığı nedeniyle, tedaviniz sırasında 
ve son dozunuzdan en az 6 hafta sonra kan bağışlamayın.

Ciddi enfeksiyon riskleri:

Mikofenolat vücudun bağışıklık sistemini zayıflatır ve enfeksiyonla savaşma yeteneğinizi azaltabilir. 
Ellerinizi sık sık yıkayın ve bu ilacı alırken hasta olan insanlardan kaçının. Aşağıdaki belirtilerden 
herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: ateş, boğaz ağrısı, titreme veya öksürük; 
olağandışı morarma veya kanama; idrar yaparken ağrı veya yanma;
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sık idrara çıkma; kırmızı, sıcak veya iyileşmeyen yara veya yara; cilt yarasından drenaj; genel halsizlik, 
aşırı yorgunluk veya hastalık hissi; "grip" veya "soğuk algınlığı" belirtileri; boyun, kasık veya koltuk 
altlarında ağrı veya şişlik; ağızda veya boğazda beyaz lekeler; uçuk; kabarcıklar; baş ağrısı veya kulak 
ağrısı; veya diğer enfeksiyon belirtileri.

Bazı virüsler veya bakteriler ile enfekte olabilirsiniz, ancak herhangi bir enfeksiyon belirtisi olmayabilir. 

Mikofenolat almak, bu enfeksiyonların daha şiddetli hale gelme ve semptomlara neden olma riskini artırır. 

Semptomlara neden olmayan bir enfeksiyon da dahil olmak üzere Hepatit B veya C gibi herhangi bir 

enfeksiyonunuz varsa doktorunuza söyleyiniz.

Mikofenolat, ilerleyici multifokal lökoensefalopati (PML; tedavi edilemeyen, önlenemeyen veya tedavi 
edilemeyen ve genellikle ölüme veya ciddi sakatlığa neden olan nadir bir beyin enfeksiyonu) geliştirme 
riskinizi artırabilir. PML veya insan immün yetmezlik virüsü (HIV) gibi bağışıklık sisteminizi etkileyen başka 
bir rahatsızlığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin; edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS); 
sarkoidoz (akciğerlerde ve bazen vücudun diğer bölgelerinde şişmeye neden olan bir durum); lösemi (çok 
fazla kan hücresinin üretilmesine ve kan dolaşımına bırakılmasına neden olan kanser); veya lenfoma. 
Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: vücudun bir tarafında veya 
bacaklarda güçsüzlük; kaslarınızı kontrol etme zorluğu veya yetersizliği; kafa karışıklığı veya net düşünme 
zorluğu; kararsızlık; hafıza kaybı; konuşma veya başkalarının söylediklerini anlamada zorluk; ya da olağan 
etkinliklere ya da genellikle önemsediğiniz şeylere karşı ilgi ya da ilgi eksikliği.

Mikofenolat, lenfoma (lenf sisteminde gelişen bir kanser türü) ve cilt kanseri dahil olmak üzere belirli kanser 

türlerini geliştirme riskinizi artırabilir. Sizde veya ailenizden herhangi birinde cilt kanseri olup olmadığı 

konusunda doktorunuza söyleyiniz. Gerçek ve yapay güneş ışığına (bronzlaşma yatakları, güneş lambaları) ve 

ışık tedavisine gereksiz veya uzun süreli maruz kalmaktan kaçının ve koruyucu giysi, güneş gözlüğü ve güneş 

kremi (SPF faktörü 30 veya üzeri) kullanın. Bu, cilt kanseri geliştirme riskinizi azaltmanıza yardımcı olacaktır. 

Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız doktorunuzu arayın: boyun, kasık veya koltuk altlarında 

ağrı veya şişlik; yeni bir cilt yarası veya yumru; bir benin boyutunda veya renginde bir değişiklik; düz olmayan 

kenarları olan kahverengi veya siyah bir cilt lezyonu (ağrı) veya lezyonun bir kısmı diğerine benzemiyor; cilt 

değişiklikleri; iyileşmeyen yaralar; açıklanamayan ateş; geçmeyen yorgunluk; veya kilo kaybı.

Doktorunuz veya eczacınız, mikofenolat ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her 
doldurduğunuzda size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri 
dikkatlice okuyunuz ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Gıda 
ve İlaç Dairesi (FDA) web sitesini de ziyaret edebilirsiniz.http://www.fda.gov/Drugs [http://
www.fda.gov/Drugs]İlaç Rehberini edinmek için.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun mikofenolata verdiği 

yanıtı kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Mikofenolat almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.
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Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Mikofenolat (CellCept), kalp ve karaciğer nakli yapılmış yetişkinlerde ve 3 aylık yetişkinlerde ve 
çocuklarda transplant organ reddini (organı alan kişinin bağışıklık sistemi tarafından nakledilen 
organın saldırısı) önlemeye yardımcı olmak için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. ve böbrek nakli almış 
yaşlılar. Mikofenolat (Myfortic), vücudun böbrek naklini reddetmesini önlemeye yardımcı olmak için 
diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Mikofenolat, immünosupresif ajanlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. 
Vücudun bağışıklık sistemini zayıflatarak çalışır, böylece nakledilen organa saldırmaz ve reddetmez.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Mikofenolat bir kapsül, bir tablet, gecikmeli salimli (ilaçları bağırsakta salan) tablet ve ağızdan alınacak bir 
süspansiyon (sıvı) olarak gelir. Genellikle günde iki kez aç karnına alınır (doktorunuz aksini söylemedikçe, 
yemekten veya içtikten 1 saat önce veya 2 saat sonra). Mikofenolat'ı her gün yaklaşık aynı saatlerde alın 
ve dozlarınızı yaklaşık 12 saat arayla vermeye çalışın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve 
anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Mikofenolat'ı 
aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık 
almayın.

Gecikmeli salimli tabletteki (Myfortic) ilaç, vücut tarafından süspansiyon, tablet ve kapsüldeki 
(CellCept) ilaçlardan farklı şekilde emilir. Bu ürünler birbirinin yerine kullanılamaz. Reçetenizi her 
doldurduğunuzda, doğru ürünü aldığınızdan emin olun. Yanlış ilaç aldığınızı düşünüyorsanız hemen 
doktorunuz ve eczacınızla konuşun.

Tabletleri, gecikmeli salimli tabletleri ve kapsülleri bütün olarak yutunuz; bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin. 
Kapsülleri açmayın.

Mikofenolat süspansiyonunu başka herhangi bir ilaçla karıştırmayın.

Süspansiyonu dökmemeye veya cildinize sıçratmamaya dikkat edin. Süspansiyon cildinize bulaşırsa, 
bölgeyi sabun ve suyla iyice yıkayın. Süspansiyon gözünüze kaçarsa, sade su ile yıkayın. Dökülen 
sıvıları silmek için ıslak kağıt havlular kullanın.

Mikofenolat, yalnızca ilacı aldığınız sürece organ nakli reddini önlemeye yardımcı olur. Kendinizi iyi 
hissetseniz bile mikofenolat almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan mikofenolat almayı 
kesmeyin.

bu ilacın kullanım alanları

Mikofenolat ayrıca Crohn hastalığını (vücudun sindirim sisteminin astarına saldırdığı, ağrıya, ishale, kilo 
kaybına ve ateşe neden olduğu bir durum) tedavi etmek için kullanılır. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın 
olası riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
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özel önlemler almalı mıyım?

Mikofenolat almadan önce,
mikofenolat, mikofenolik asit, diğer ilaçlar veya aldığınız mikofenolat veya mikofenolik asit 
ürününün herhangi bir bileşenine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. 
Mikofenolat sıvısı alıyorsanız, aspartam veya sorbitole 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. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden 
emin olun: aktif kömür; asiklovir (Zovirax); amoksisilin ve klavulanik asit (Augmentin), siprofloksasin 
(Cipro) ve sülfametoksazol/trimetoprim (Bactrim) gibi bazı antibiyotikler; azatioprin (Azasan, Imuran); 
kolestiramin (Prevalite); gansiklovir (Cytovene, Valcyte); bağışıklık sistemini baskılayan diğer ilaçlar; 
isavukonazonyum (Cresemba); probenesid (Probalan); lansoprazol (Dexilant, Prevacid) ve pantoprazol 
(Protonix) gibi proton pompası inhibitörleri; rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate, Rifater'de); 
telmisartan (Micardis, Twynsta'da); valasiklovir (Valtrex); ve valgansiklovir (Valcyte). Ayrıca hem 
norfloksasin (Noroxin) hem de metronidazol (Flagyl) kombinasyonu alıyorsanız doktorunuza 
söyleyiniz. Diğer birçok ilaç da mikofenolat ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer 
almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun. Ayrıca 
herhangi bir ilacınızı almayı bırakırsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 
değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Sevelamer (Renagel, Renvela) veya magnezyum veya alüminyum içeren antasitler alıyorsanız, 
bunları mikofenolat aldıktan 2 saat sonra alınız.

doktorunuza Lesch-Nyhan sendromu veya Kelley-Seegmiller sendromu (kanda belirli bir maddenin yüksek 
seviyelerine neden olan kalıtsal hastalıklar, eklem ağrısı ve hareket ve davranış sorunları) olup olmadığını 
söyleyin; anemi (normalden daha az sayıda kırmızı kan hücresi); nötropeni (normalden daha az sayıda beyaz kan 
hücresi); midenizi, bağırsaklarınızı veya sindirim sisteminizi etkileyen ülserler veya herhangi bir hastalık; herhangi 
bir kanser türü; veya böbrek veya karaciğer hastalığı.

Emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Mikofenolat'ın sizi uyuşuk, kafa karışıklığı, baş dönmesi, sersemlik hissi yapabileceğini veya vücudun bir kısmında 
kontrol edilemeyen sallanmalara neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar 
araba veya makine kullanmayın.

Doktorunuzla konuşmadan herhangi bir aşı olmayın. Doktorunuza, tedaviniz öncesinde veya sırasında 
grip aşısı yaptırmanız gerekip gerekmediğini sorun çünkü mikofenolat almak enfeksiyon riskinizi 
artırabilir.

Fenilketonüriniz (PKU, beyninizde ciddi zihinsel yetersizliğe neden olabilecek hasarı önlemek için 
özel bir diyetin izlenmesi gereken kalıtsal bir durum) varsa, mikofenolat süspansiyonunun bir 
fenilalanin kaynağı olan aspartam içerdiğini bilmelisiniz.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Mikofenolat tablet, kapsül veya süspansiyon (Cellcept) alıyorsanız, unuttuğunuz dozu hatırladığınız 
anda alınız. Ancak bir sonraki doza 2 saatten az bir süre kalmışsa, kaçırılan dozu atlayın ve
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normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Mikofenolat gecikmeli salimli tablet (Myfortic) 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.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

kabızlık

mide ağrısı veya şişme

mide bulantısı

kusma

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

özellikle sırtta, kaslarda veya eklemlerde ağrı

baş ağrısı

gaz

ciltte karıncalanma, karıncalanma veya yanma hissi

kas sertliği veya zayıflığı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, derhal doktorunuzu arayın:

ishal, ani şiddetli mide ağrısı

ellerin, kolların, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

nefes almada zorluk

göğüs ağrısı

döküntü

kaşıntı

hızlı nabız

baş dönmesi

bayılma

enerji eksikliği

soluk ten

olağandışı kanama veya morarma

siyah ve katranlı tabureler
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dışkıda kırmızı kan

kanlı kusmuk

kahve telvesi gibi görünen kusma

idrarda kan

cilt veya gözlerin sararması

Mikofenolat 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 aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın. Mikofenolat süspansiyonu buzdolabında da 
saklanabilir. Mikofenolat süspansiyonunu dondurmayın. 60 gün sonra kullanılmayan mikofenolat 
süspansiyonunu atın.

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.

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:
karın ağrısı

mide bulantısı
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kusma

göğüste ağrılı yanma hissi

ishal

ateş, boğaz ağrısı, titreme, öksürük ve diğer enfeksiyon belirtileri

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

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
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