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naltrekson
(nal trex' one) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Naltrekson yüksek dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir. Naltreksonun önerilen 
dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olması olası değildir. Hepatit veya karaciğer hastalığınız 
olup olmadığını doktorunuza söyleyiniz. Aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, naltrekson 
almayı bırakın ve derhal doktorunuzu arayın: aşırı yorgunluk, olağandışı kanama veya morarma, 
iştahsızlık, midenizin sağ üst kısmında birkaç günden fazla süren ağrı, açık renkli bağırsak 
hareketleri ,koyu idrar veya ciltte veya gözlerde sararma.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun naltreksona verdiği yanıtı 

kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyebilir.

Naltrekson almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Naltrekson, alkol içmeyi ve sokak uyuşturucularını bırakan kişilerin içki veya uyuşturucu kullanmaktan kaçınmaya 
devam etmelerine yardımcı olmak için danışmanlık ve sosyal destek ile birlikte kullanılır. Naltrekson, hala sokak 
uyuşturucuları kullanan veya çok miktarda alkol tüketen kişileri tedavi etmek için kullanılmamalıdır. Naltrekson, 
opiat antagonistleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Alkol için özlemi azaltarak ve afyon ilaçları ile opioid sokak 
ilaçlarının etkilerini bloke ederek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Naltrekson, evde veya bir klinikte veya tedavi merkezinde gözetim altında ağızdan alınacak bir tablet 
olarak gelir. Naltrekson evde alındığında, genellikle günde bir kez aç veya tok karnına alınır. Naltrekson bir 
klinikte veya tedavi merkezinde alındığında günde bir, gün aşırı, üç günde bir veya Pazar hariç her gün 
alınabilir. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı 
doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Naltreksonu aynen anlatıldığı gibi alın. 
Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.
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Naltrekson, yalnızca bir bağımlılık tedavi programının parçası olarak kullanıldığında faydalıdır. Tüm danışma 

oturumlarına, destek grubu toplantılarına, eğitim programlarına veya doktorunuz tarafından önerilen diğer 

tedavilere katılmanız önemlidir.

Naltrekson, uyuşturucu ve alkol kullanmaktan kaçınmanıza yardımcı olur, ancak bu maddeleri kullanmayı 
bıraktığınızda oluşabilecek yoksunluk belirtilerini önlemez veya hafifletmez. Bunun yerine, naltrekson yoksunluk 
semptomlarına neden olabilir veya kötüleştirebilir. Yakın zamanda opioid ilaçları veya opioid sokak ilaçlarını 
kullanmayı bıraktıysanız ve şimdi yoksunluk belirtileri yaşıyorsanız naltrekson almamalısınız.

Naltrekson, uyuşturucu ve alkolden yalnızca kullandığınız sürece kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Kendinizi iyi 

hissetseniz bile naltrekson almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan naltrekson almayı bırakmayınız.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Naltrekson almadan önce,

naltrekson naloksona, diğer opioid ilaçlara veya diğer ilaçlara alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza 
söyleyiniz.

levomethadil asetat (LAAM, ORLAAM) (ABD'de mevcut değildir) veya metadon (Dolophine, Methadose) dahil olmak 
üzere herhangi bir opioid (narkotik) ilaç veya sokak uyuşturucusu alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz; ve ishal, öksürük 
veya ağrı için bazı ilaçlar. Ayrıca, son 7 ila 10 gün içinde bu ilaçlardan herhangi birini aldıysanız doktorunuza 
söyleyiniz. Aldığınız bir ilacın opioid olup olmadığından emin değilseniz doktorunuza sorun. Doktorunuz, son 7 ila 10 
gün içinde herhangi bir opioid ilacı alıp almadığınızı veya herhangi bir opioid sokak ilacı kullanıp kullanmadığınızı 
görmek için bazı testler isteyebilir. Son 7 ila 10 gün içinde opioid aldıysanız veya kullandıysanız, doktorunuz size 
naltrekson almamanızı söyleyecektir.

naltrekson tedavisi sırasında opioid ilaçları almayın veya opioid sokak ilaçları kullanmayın. Naltrekson, opioid 
ilaçlarının ve opioid sokak ilaçlarının etkilerini bloke eder. Bu maddeleri düşük veya normal dozlarda alırsanız 
veya kullanırsanız, etkilerini hissetmeyebilirsiniz. Naltrekson ile tedaviniz sırasında daha yüksek dozlarda opioid 
ilaçları veya ilaçları alırsanız veya kullanırsanız, ciddi yaralanmalara, komaya (uzun süreli bilinçsiz durum) veya 
ölüme neden olabilir.

naltrekson ile tedavinizden önce opioid ilaçlar aldıysanız, tedavinizi bitirdikten sonra bu ilaçların 
etkilerine karşı daha duyarlı olabileceğinizi bilmelisiniz. Tedavinizi bitirdikten sonra, sizin için ilaç 
yazabilecek herhangi bir doktora daha önce naltrekson tedavisi gördüğünüzü söyleyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza söyleyin. Disülfiram (Antabuse) ve tioridazinden bahsettiğinizden emin 
olun. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi 
gerekebilir.

doktorunuza, depresyon veya böbrek hastalığınız olup olmadığını söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Naltrekson 
alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.
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Diş ameliyatı da dahil olmak üzere tıbbi tedaviye veya ameliyata ihtiyacınız varsa, doktora veya dişçiye 
naltrekson kullandığınızı söyleyin. Acil bir durumda sizi tedavi eden sağlık hizmeti sağlayıcılarının naltrekson 
kullandığınızı bilmeleri için tıbbi kimlik takın veya taşıyın.

Uyuşturucu veya alkolü aşırı kullanan kişilerin sıklıkla depresyona girdiğini ve bazen kendilerine zarar vermeye 
veya kendilerini öldürmeye çalıştıklarını bilmelisiniz. Naltrekson almak, kendinize zarar vermeye çalışma riskinizi 
azaltmaz. Üzüntü, endişe, umutsuzluk, suçluluk, değersizlik veya çaresizlik gibi depresyon belirtileri yaşarsanız 
veya kendinize zarar vermeyi veya öldürmeyi düşünürseniz veya bunu yapmayı planlıyor veya yapmaya 
çalışıyorsanız, siz veya aileniz hemen doktora başvurmalısınız. Ailenizin hangi semptomların ciddi olabileceğini 
bildiğinden emin olun, böylece kendi başınıza tedavi göremiyorsanız hemen doktoru arayabilirler.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaşıyorsa, kaçırdığınız 
dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı

kusma

mide ağrısı veya kramp

ishal

kabızlık

iştah kaybı

baş ağrısı

baş dönmesi

endişe

sinirlilik

sinirlilik

gözyaşı

düşme veya uykuda kalma zorluğu

artan veya azalan enerji

uyuşukluk

kas veya eklem ağrısı
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döküntü

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

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

halüsinasyonlar (var olmayan şeyleri görme veya sesleri duyma)

bulanık görme

şiddetli kusma ve/veya ishal

Naltrekson 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.

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

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?

Herhangi bir laboratuvar testi yaptırmadan önce doktorunuza ve laboratuvar personeline naltrekson kullandığınızı 

söyleyiniz.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a685041.html 4/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


15.04.22, 11:24 Naltrekson: MedlinePlus İlaç Bilgileri

Naltrekson ile ilgili tüm sorularınızı doktorunuza veya 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.
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