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Omalizumab Enjeksiyonu
(oh mah lye zoo' mab) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Omalizumab enjeksiyonu ciddi veya yaşamı tehdit eden alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bir doz 
omalizumab enjeksiyonu aldıktan hemen sonra veya 4 gün sonraya kadar alerjik reaksiyon yaşayabilirsiniz. 
Ayrıca, ilacın ilk dozunu aldıktan sonra veya omalizumab ile tedaviniz sırasında herhangi bir zamanda alerjik 
reaksiyon meydana gelebilir. Omalizumab enjeksiyonuna alerjiniz varsa ve gıda veya mevsimsel alerjiniz varsa 
veya daha önce olduysa, herhangi bir ilaca karşı ciddi veya yaşamı tehdit eden alerjik reaksiyon veya ani 
solunum problemleriniz varsa doktorunuza bildirin.

İlk omalizumab dozunuzu bir doktor muayenehanesinde veya tıbbi tesiste ve doktorunuz evde 
omalizumab almanın güvenli olduğunu hissedene kadar ek dozları alacaksınız. İlacınızı aldıktan sonra 
bir süre ofiste kalacaksınız, böylece doktorunuz herhangi bir alerjik reaksiyon belirtisi olup olmadığını 
yakından izleyebilir. Aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşarsanız doktorunuza söyleyiniz: 
hırıltılı solunum veya nefes almada zorluk, nefes darlığı, öksürük, göğüste sıkışma, baş dönmesi, 
bayılma, hızlı veya zayıf kalp atışı, endişe, kötü bir şey olacağını hissetme, kızarma, kaşıntı, kurdeşen, 
sıcaklık hissi, boğazda veya dilde şişme, boğazda sıkışma, ses kısıklığı veya yutma güçlüğü. 
Doktorunuzdan ayrıldıktan sonra bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız hemen doktorunuzu 
arayın veya acil tıbbi yardım alın'

Doktorunuz size her omalizumab enjeksiyonu yaptığınızda üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç 
Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice okuyunuz ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya 
eczacınıza sorunuz. Ayrıca Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) web sitesini de ziyaret edebilirsiniz (http://
www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) veya İlaç Rehberini edinmek için üreticinin web sitesini ziyaret edin.

Omalizumab enjeksiyonu almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Omalizumab enjeksiyonu, yetişkinlerde ve alerjisi olan 6 yaş ve üstü çocuklarda astım ataklarının (ani 
hırıltı atakları, nefes darlığı ve nefes almada zorluk) sayısını azaltmak için kullanılır.
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semptomları inhale steroidlerle kontrol edilmeyen astım (kepek, polen ve ev tozu akarları gibi maddelerin 
solunmasından kaynaklanan astım). Ayrıca semptomları inhale steroidlerle kontrol edilmeyen erişkinlerde nazal 
polipleri (burun zarının şişmesi) tedavi etmek için kullanılır. Omalizumab ayrıca yetişkinlerde ve 12 yaşındaki 
çocuklarda difenhidramin (Benadryl), setirizin (Zyrtec), hidroksizin (Vistaril) ve loratadin (Claritin) gibi 
antihistaminik ilaçlarla başarılı bir şekilde tedavi edilemeyen, bilinen bir nedeni olmayan kronik kurdeşenleri 
tedavi etmek için kullanılır. Ve daha yaşlı. Omalizumab, diğer kurdeşen formlarını veya alerjik durumları tedavi 
etmek için kullanılmaz. Omalizumab enjeksiyonu, monoklonal antikorlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Alerjik 
astım semptomlarına neden olan belirli bir doğal maddenin vücuttaki etkisini bloke ederek çalışır,

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Omalizumab enjeksiyonu, önceden doldurulmuş bir şırınga ve deri altına (cilt altına) enjekte edilecek su ile 
karıştırılacak bir toz olarak gelir. Omalizumab, alerjik astımı veya nazal polipleri tedavi etmek için 
kullanıldığında, genellikle 2 veya 4 haftada bir enjekte edilir. Kilonuza ve tıbbi durumunuza bağlı olarak bir veya 
daha fazla enjeksiyon alabilirsiniz. Omalizumab, kronik kurdeşenleri tedavi etmek için kullanıldığında, genellikle 
4 haftada bir verilir. Doktorunuz, durumunuza ve ilaca ne kadar iyi yanıt verdiğinize bağlı olarak tedavinizin 
süresini belirleyecektir.

Omalizumab enjeksiyonunu evde kendi başınıza yapacaksanız veya bir arkadaşınıza veya akrabanıza ilacı 
sizin için enjekte edecekseniz, doktorunuz size veya ilacı enjekte edecek kişiye nasıl enjekte edileceğini 
gösterecektir. Siz ve ilacı enjekte edecek kişi, ilaçla birlikte gelen yazılı kullanım talimatlarını da 
okumalısınız.

Paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinin geçmediğinden emin olmak için önceden doldurulmuş şırıngayı 
kontrol edin. Şırıngayı kapalı iğne aşağı bakacak şekilde tutarak şırıngadaki sıvıya yakından bakın. Sıvı berrak ve 
renksiz ila soluk kahverengimsi sarı renkte olmalı ve bulanık veya rengi solmuş olmamalı veya topaklar veya 
parçacıklar içermemelidir. Ambalajda veya şırıngada herhangi bir sorun varsa eczacınızı arayınız ve ilacı enjekte 
etmeyiniz.

İlacı enjekte etmeden önce şırınganın doğrudan güneş ışığından 15 ila 30 dakika boyunca oda sıcaklığına 
ısınmasına izin verin. İlacı mikrodalgada ısıtarak, sıcak suya koyarak veya başka bir yöntemle ısıtmaya 
çalışmayın. Omalizumab'ı buzdolabından çıkardıktan sonra 4 saat içinde enjekte edin. Kullanılmış şırıngayı 
delinmeye dayanıklı bir kaba atın. Delinmeye dayanıklı kabın nasıl atılacağı konusunda doktorunuz veya 
eczacınızla konuşun.

Omalizumab enjekte etmeye hazır olana kadar kullanıma hazır enjektörün kapağını çıkarmayın. Kapağı 
çıkardıktan sonra değiştirmeyin. Şırıngayı yere düşürürseniz kullanmayınız.

Omalizumab enjeksiyonunu uyluklarınızın ön kısmına veya göbek deliğiniz (göbek deliği) ve etrafındaki 2 
inçlik alan dışında midenizin herhangi bir yerine enjekte edebilirsiniz. İlacınızı başka bir kişi enjekte 
ediyorsa, üst kolların dış bölgesi de kullanılabilir. İlacı, hassas, berelenmiş, kırmızı, sert veya sağlam 
olmayan ya da yara, ben veya morlukları olan cilde enjekte etmeyin. İlacı her enjekte ettiğinizde, daha 
önce kullandığınız noktadan en az 1 inç uzakta farklı bir nokta seçin. Tam doz enjekte edilmemişse 
doktorunuzu veya eczacınızı arayınız.
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Omalizumab enjeksiyonunun tam faydasını hissetmeniz biraz zaman alabilir. Doktorunuz size söylemediği 
sürece, diğer astım, nazal polip veya kurdeşen ilaçlarının dozunu düşürmeyiniz veya doktorunuz 
tarafından reçete edilen diğer ilaçları almayı bırakmayınız. Doktorunuz diğer ilaçlarınızın dozlarını 
kademeli olarak azaltmak isteyebilir.

Omalizumab enjeksiyonu, ani bir astım semptomları atağını tedavi etmek için kullanılmaz. Doktorunuz ataklar sırasında 

kullanmak için kısa etkili bir inhaler reçete edecektir. Ani astım krizi semptomlarının nasıl tedavi edileceği konusunda 

doktorunuzla konuşun. Astım semptomlarınız kötüleşirse veya daha sık astım ataklarınız varsa, doktorunuzla 

konuştuğunuzdan emin olun.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Omalizumab enjeksiyonunu almadan önce,

omalizumab'a, diğer ilaçlara veya omalizumab enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz 
varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın veya İlaç 
Kılavuzuna bakın. Kullanıma hazır enjektör kullanacaksanız, sizin veya ilacı size enjekte edecek kişinin 
kauçuk veya latekse alerjisi varsa doktorunuza söyleyiniz.

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: alerji iğneleri (vücudun belirli maddelere karşı alerjik reaksiyonlar geliştirmesini önlemek için düzenli 
olarak yapılan bir dizi enjeksiyon) ve bağışıklık sisteminizi baskılayan ilaçlar. Doktorunuzun ilaçlarınızın 
dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

kanser olup olmadığınızı doktorunuza söyleyiniz.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Omalizumab 
enjeksiyonunu kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

kancalı kurt, yuvarlak kurt, kırbaç kurdu veya kıl kurdu enfeksiyonu (vücutta yaşayan solucanlar ile 
enfeksiyon) geliştirme riskiniz olup olmadığı konusunda doktorunuzla konuşun. Solucanların neden 
olduğu herhangi bir tür enfeksiyonunuz olup olmadığını doktorunuza söyleyin. Bu tür bir enfeksiyon 
geliştirme riskiniz yüksekse, omalizumab enjeksiyonu kullanmak, gerçekten enfekte olma şansınızı 
artırabilir. Doktorunuz tedaviniz sırasında ve sonrasında sizi dikkatle izleyecektir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bir doz omalizumab enjeksiyonunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede doktorunuzu arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Omalizumab enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse 
veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:
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Omalizumabın enjekte edildiği yerde ağrı, kızarıklık, şişme, sıcaklık, yanma, morarma, sertlik veya 
kaşıntı

özellikle eklemlerde, kollarda veya bacaklarda ağrı

yorgunluk

kulak ağrısı

baş ağrısı

mide bulantısı

burun, boğaz veya sinüslerin içinde şişme

karın ağrısı

burun kanaması

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden veya ÖNEMLİ UYARILAR bölümünde 
veya ÖZEL ÖNLEMLER bölümünde listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, 
hemen doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

bir doz omalizumab enjeksiyonu aldıktan sonra 1 ila 5 gün içinde ateş, kas ağrıları, döküntü ve şişmiş 
bezler

nefes darlığı

kan tükürme

cilt yaraları

ellerinizde ve ayaklarınızda şiddetli ağrı, uyuşma ve karıncalanma

Omalizumab enjeksiyonu yapılan bazı kişilerde göğüs ağrısı, kalp krizi, akciğerlerde veya bacaklarda kan pıhtıları, 
vücudun bir tarafında geçici güçsüzlük belirtileri, konuşma bozukluğu ve görme değişiklikleri görülmüştür. Bu 
semptomların omalizumab enjeksiyonundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için yeterli bilgi yoktur.

Omalizumab enjeksiyonu, belirli kanser türlerini geliştirme riskini artırabilir. Bu kanserlerin omalizumab 
enjeksiyonundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için yeterli bilgi yoktur.

Bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Omalizumab enjeksiyonu 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?
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Bu ilacı geldiği ambalajında, ışıktan uzak, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. 
Omalizumab enjeksiyonunu buzdolabında saklayın, ancak dondurmayın. Eski veya artık gerekmeyen 
ilaçları atın. İlaçlarınızın uygun şekilde atılması hakkında eczacınızla konuşun.

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?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, vücudunuzun omalizumab enjeksiyonuna tepkisini 

kontrol etmek için tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Herhangi bir laboratuvar testi yaptırmadan önce doktorunuza ve laboratuvar personeline omalizumab 

enjeksiyonu yaptığınızı veya son bir yıl içinde omalizumab enjeksiyonu yaptırdığınızı söyleyiniz.

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

Xolair®

Son Revize - 06/15/2021

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin
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