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nevirapin
(ne vye' ra peen) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Nevirapin ciddi, yaşamı tehdit eden karaciğer hasarına, cilt reaksiyonlarına ve alerjik reaksiyonlara neden 

olabilir. Karaciğer hastalığınız, özellikle hepatit B veya C'niz varsa veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza 

söyleyin. Doktorunuz muhtemelen size nevirapin almamanızı söyleyecektir. Ayrıca nevirapin kullanmaya 

başlamadan önce kızarıklık veya başka bir cilt rahatsızlığınız varsa doktorunuza bildirin. Aşağıdaki belirtilerden 

herhangi birini yaşarsanız, nevirapin almayı bırakın ve derhal doktorunuzu arayın: döküntü, özellikle şiddetliyse 

veya bu listedeki diğer belirtilerden herhangi biriyle birlikteyse; aşırı yorgunluk; enerji eksikliği veya genel 

zayıflık; mide bulantısı; kusma; iştah kaybı; koyu (çay renkli) idrar; soluk dışkı; cilt veya gözlerin sararması; 

midenin sağ üst kısmında ağrı; ateş; boğaz ağrısı, titreme veya diğer enfeksiyon belirtileri; grip benzeri 

semptomlar; kas veya eklem ağrıları; kabarcıklar; ağız yaraları; kırmızı veya şişmiş gözler; kovanlar; kaşıntı; yüz, 

boğaz, dil, dudaklar, gözler, eller, ayaklar, ayak bilekleri veya alt bacakların şişmesi; ses kısıklığı; veya nefes alma 

veya yutma güçlüğü.

Doktorunuz ciddi bir cilt veya karaciğer reaksiyonunuz olduğu için nevirapin almayı bırakmanızı söylerse, bir 

daha asla nevirapini almamalısınız.

Doktorunuz size düşük dozda nevirapin ile başlayacak ve 14 gün sonra dozunuzu artıracaktır. Bu, ciddi bir 
cilt reaksiyonu geliştirme riskinizi azaltacaktır. Düşük dozda nevirapin alırken herhangi bir tür kızarıklık 
veya yukarıda listelenen semptomlardan herhangi birini geliştirirseniz hemen doktorunuzu arayın. 
Döküntü veya semptomlarınız kaybolana kadar dozunuzu artırmayın.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, özellikle tedavinizin 
ilk 18 haftasında, vücudunuzun nevirapine yanıtını kontrol etmek için bazı testler isteyecektir.

Doktorunuz veya eczacınız, nevirapin ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her tekrar 
doldurduğunuzda size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri 
dikkatlice okuyunuz ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. İlaç 
Rehberini FDA web sitesinden de edinebilirsiniz:
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm 
[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm].
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Nevirapin almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun. Kadınsanız ve yüksek CD4 sayınız 
varsa (kanınızda belirli bir enfeksiyonla savaşan çok sayıda hücre varsa), tedaviniz sırasında ciddi 
karaciğer hasarı geliştirme riskiniz daha yüksektir.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Nevirapin, yetişkinlerde ve 15 günlük ve daha büyük çocuklarda insan immün yetmezlik virüsü (HIV) 
enfeksiyonunu tedavi etmek için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Nevirapin, HIV ile kontamine kan, 
dokular veya diğer vücut sıvıları ile temastan sonra HIV enfeksiyonuna maruz kalan sağlık çalışanları 
veya diğer bireyleri tedavi etmek için kullanılmamalıdır. Nevirapin, nükleozid olmayan ters transkriptaz 
inhibitörleri (NNRTI'ler) adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kandaki HIV miktarını azaltarak çalışır. Nevirapin 
HIV'i tedavi etmese de, edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) ve ciddi enfeksiyonlar veya kanser 
gibi HIV ile ilgili hastalıklar geliştirme şansınızı azaltabilir. Bu ilaçları daha güvenli seks yapmak ve başka 
yaşam tarzı değişiklikleri yapmakla birlikte almak, HIV virüsünün diğer insanlara bulaşma (yayma) riskini 
azaltabilir.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Nevirapin, bir tablet, bir uzatılmış salımlı tablet ve bir süspansiyon (sıvı) olarak ağızdan yiyecekle birlikte veya 
yiyeceksiz olarak alınır. Tablet ve süspansiyon genellikle 2 hafta boyunca günde bir kez ve ilk 2 haftadan sonra 
günde iki kez alınır. Uzatılmış salimli tablet, normal nevirapin tabletleri veya süspansiyonu ile en az iki haftalık 
tedaviden sonra genellikle günde bir kez alınır. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve 
anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Nevirapin'i aynen 
anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Nevirapin'i su, süt veya soda gibi sıvılarla yutun.

Uzatılmış salımlı tabletleri bütün olarak yutunuz; bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin.

İlacı eşit şekilde karıştırmak için her kullanımdan önce sıvıyı hafifçe çalkalayın. Dozunuzu ölçmek için bir oral dozlama 

kabı veya dozlama şırıngası kullanın. Özellikle dozunuz 5 mL'den (1 çay kaşığı) azsa bir şırınga kullanmak en iyisidir. 

Bir dozlama kabı kullanıyorsanız, önce dozlama kabında ölçtüğünüz ilaçların tamamını içiniz. Ardından dozlama 

kabını suyla doldurun ve tam dozunuzu aldığınızdan emin olmak için suyu için.

Nevirapin HIV'i kontrol edebilir ancak tedavi etmez. Kendinizi iyi hissetseniz bile nevirapin almaya devam 
edin. HIV veya AIDS tedavisi için aldığınız nevirapin veya diğer ilaçları doktorunuzla konuşmadan 
kesmeyin. Doktorunuz muhtemelen ilaçlarınızı belirli bir sırayla almayı bırakmanızı söyleyecektir. Dozları 
atlarsanız veya nevirapin almayı bırakırsanız, durumunuzun tedavisi daha zor hale gelebilir.

7 gün veya daha uzun süre nevirapin almazsanız, doktorunuzla konuşmadan tekrar almaya başlamayın. 
Doktorunuz size düşük dozda nevirapin ile başlayacak ve 2 hafta sonra dozunuzu artıracaktır.

bu ilacın kullanım alanları
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Nevirapin bazen anneleri HIV veya AIDS olan doğmamış bebeklerin doğum sırasında HIV ile enfekte 
olmasını önlemek için de kullanılır.

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

özel önlemler almalı mıyım?

Nevirapin almadan önce,

nevirapin veya diğer ilaçlara alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.

doktorunuza ve eczacınıza hangi reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve besin takviyelerini 
aldığınızı söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: varfarin 
(Coumadin) gibi antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar'); flukonazol (Diflucan), itrakonazol 
(Sporanox), ketokonazol (Nizoral) ve vorikonazol (Vfend) gibi belirli antifungaller; doğum kontrol 
haplarını hamileliği önlemekten başka nedenlerle alıyorsanız; diltiazem (Cardizem, Dilacor, 
Tiazac), nifedipin (Adalat, Procardia) ve verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan) gibi kalsiyum 
kanal blokerleri; klaritromisin (Biaxin); siklofosfamid (Cytoxan) gibi bazı kanser kemoterapi 
ilaçları; sisaprid (Propulsid); siklosporin (Neoral, Sandimmune); ergotamin gibi ergot alkaloidleri 
(Cafergot, Ercaf, diğerleri); fentanil (Duragesic, Actiq); amiodaron (Cordarone) ve disopiramid 
(Norpace) gibi düzensiz kalp atışı ilaçları; karbamazepin (Tegretol), klonazepam (Klonopin) ve 
ethosuximide (Zarontin) gibi nöbet ilaçları; metadon (Dolophine), amprenavir (Agenerase), 
atazanavir (Reyataz), efavirenz (Sustiva), fosamprenavir (Lexiva), indinavir (Crixivan), lopinavir ve 
ritonavir kombinasyonu (Kaletra), nelfinavir (Viracept) gibi HIV veya AIDS için diğer ilaçlar ve 
sakinavir (Fortovase, Invirase); prednizon (Deltasone); rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rifadin, 
Rimactane); sirolimus (Rapamune) ve takrolimus (Prograf). Diğer birçok ilaç nevirapin ile 
etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm 
ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

Doktorunuza ve eczacınıza hangi bitkisel ürünleri, özellikle de sarı kantaron (St. John's wort) aldığınızı söyleyin.

Özellikle diyaliz tedavisi görüyorsanız (böbrekler iyi çalışmadığında kanın vücut dışında temizlenmesine 
yönelik tedavi) böbrek hastalığınız varsa veya daha önce olduysa doktorunuza söyleyiniz.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Nevirapin alırken hamile 
kalırsanız doktorunuzu arayın. HIV ile enfekte iseniz veya nevirapin alıyorsanız emzirmemelisiniz.

Bu ilacın kadınlarda doğurganlığı azaltabileceğini bilmelisiniz. Doğurganlıkla ilgili endişeleriniz varsa, 
bu ilacı almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Vücut yağınızın artabileceğini veya beliniz, sırtınızın üst kısmı, boynunuz ("buffalo kambur"), göğüsleriniz ve midenizin 
çevresi gibi vücudunuzun diğer bölgelerine hareket edebileceğini bilmelisiniz. Yüzünüzden, bacaklarınızdan ve 
kollarınızdan vücut yağ kaybını fark edebilirsiniz.

HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için ilaç kullanırken bağışıklık sisteminizin güçlenebileceğini ve halihazırda 
vücudunuzda bulunan diğer enfeksiyonlarla savaşmaya başlayabileceğini veya başka rahatsızlıkların oluşmasına 
neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu, bu enfeksiyonların veya durumların semptomlarını geliştirmenize neden olabilir. 
Nevirapin ile tedaviniz sırasında yeni veya kötüleşen semptomlarınız varsa, doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?
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Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

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?

Nevirapin yan etkilere neden olabilir. Bu semptomlardan herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

baş ağrısı

ishal

karın ağrısı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenen belirtilerden herhangi birini 
yaşarsanız derhal 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]. Kurban çöktüyse,
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nöbet geçirdiyse, nefes almada güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa hemen 911'i arayın.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

ciltte ağrılı kırmızı şişlikler

aşırı yorgunluk

ateş

baş ağrısı

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

mide bulantısı

kusma

döküntü

baş dönmesi

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Uzatılmış salımlı tabletleri alıyorsanız, taburenizde tablete benzeyen bir şey fark edebilirsiniz. Bu 
sadece boş tablet kabuğudur ve bu, ilaç dozunuzun tamamını almadığınız anlamına gelmez.

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

virüs®

virüs®XR
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Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin
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