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oseltamivir
(os el tam' I vir) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Oseltamivir, 2 günden uzun süredir grip semptomları gösteren yetişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde (2 
haftalıktan büyük) bazı grip enfeksiyonu tiplerini ('grip') tedavi etmek için kullanılır. Bu ilaç ayrıca yetişkinlerde 
ve çocuklarda (1 yaşından büyük) grip olan biriyle vakit geçirdiklerinde veya grip salgını olduğunda bazı grip 
türlerini önlemek için kullanılır. Oseltamivir, nöraminidaz inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Grip 
virüsünün vücutta yayılmasını durdurarak çalışır. Oseltamivir, tıkalı veya burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük, 
kas veya eklem ağrıları, yorgunluk, baş ağrısı, ateş ve titreme gibi grip semptomlarının sürdüğü süreyi 
kısaltmaya yardımcı olur. Oseltamivir, gribin bir komplikasyonu olarak ortaya çıkabilecek bakteriyel 
enfeksiyonları önlemeyecektir.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Oseltamivir, ağızdan almak için bir kapsül ve bir süspansiyon (sıvı) olarak gelir. Oseltamivir grip semptomlarını tedavi 
etmek için kullanıldığında, genellikle 5 gün boyunca günde iki kez (sabah ve akşam) alınır. Oseltamivir gripten 
korunmak için kullanıldığında, genellikle günde bir kez en az 10 gün veya bir topluluk gribi salgını sırasında 6 haftaya 
kadar alınır. Oseltamivir yemekle birlikte veya ayrı alınabilir, ancak yemek veya sütle birlikte alındığında mide 
rahatsızlığına neden olma olasılığı daha düşüktür. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız 
herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Oseltamivir'i aynen anlatıldığı gibi alın. 
Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Doktorunuzun reçete ettiği ilacın dozunu bilmek ve dozu doğru ölçecek bir ölçüm cihazı kullanmak 
önemlidir. İlacı kendiniz alıyorsanız veya 1 yaşından büyük bir çocuğa veriyorsanız, dozu ölçmek için 
üreticinin sağladığı cihazı aşağıdaki talimatlara göre kullanabilirsiniz. Bir yaşın altındaki bir çocuğa ilaç 
veriyorsanız, küçük dozları doğru bir şekilde ölçemediği için üretici tarafından sağlanan ölçüm cihazını 
kullanmamalısınız. Bunun yerine eczacınız tarafından sağlanan cihazı kullanın. Ticari süspansiyon mevcut 
değilse ve eczacınız sizin için bir süspansiyon hazırlıyorsa, dozunuzu ölçmek için bir cihaz sağlayacaktır. 
Oseltamivir oral süspansiyon dozlarını ölçmek için asla bir ev çay kaşığı kullanmayın.

Bir yaşın üzerindeki bir yetişkine veya çocuğa ticari süspansiyon veriyorsanız, verilen 
şırıngayı kullanarak dozu ölçmek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. İlacı eşit şekilde karıştırmak için her kullanımdan önce süspansiyonu iyice çalkalayın (yaklaşık 5 saniye).

2. Şişeyi, kapağı aşağı bastırarak ve aynı anda çevirerek açın.
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3. Ölçüm cihazının pistonunu tamamen uca kadar itin.

4. Ölçüm cihazının ucunu şişenin üstündeki açıklığa sıkıca sokun.

5. Şişeyi (ölçüm cihazı takılıyken) baş aşağı çevirin.

6. Doktorunuz tarafından reçete edilen süspansiyon miktarı ölçüm cihazını uygun işarete kadar doldurana 
kadar pistonu yavaşça geri çekin. Bazı daha büyük dozların, ölçüm cihazı kullanılarak iki kez ölçülmesi 
gerekebilir. Doktorunuzun reçete ettiği dozu nasıl doğru ölçeceğinizden emin değilseniz, doktorunuza 
veya eczacınıza sorunuz.

7. Şişeyi (ölçüm cihazı takılıyken) sağ tarafı yukarı çevirin ve ölçüm cihazını yavaşça çıkarın.

8. Oseltamivir'i doğrudan ölçüm cihazından ağzınıza alın; başka sıvılarla karıştırmayın.

9. Şişenin üzerindeki kapağı kapatın ve sıkıca kapatın.

10. Pistonu ölçüm cihazının geri kalanından çıkarın ve her iki parçayı akan musluk suyu altında durulayın. Bir 
sonraki kullanım için tekrar bir araya getirmeden önce parçaları kurumaya bırakın.

Bu ilaçla birlikte verilen ölçüm cihazına sahip değilseniz, bir doz oseltamivir süspansiyonunu nasıl ölçmeniz 
gerektiğini öğrenmek için doktorunuzu veya eczacınızı arayın.

Kapsülleri yutmakta zorluk çekiyorsanız, doktorunuz size kapsülü açmanızı ve 
içindekileri şekerli bir sıvı ile karıştırmanızı söyleyebilir. Kapsülleri yutamayan 
kişiler için oseltamivir dozları hazırlamak için:

1. Kapsülü küçük bir kasenin üzerinde tutun ve kapsülü dikkatlice çekerek açın ve kapsüldeki tozun 
tamamını kaseye boşaltın. Doktorunuz dozunuz için birden fazla kapsül almanızı söylediyse, kaseye 
doğru sayıda kapsül açın.

2. Toza normal veya şekersiz çikolata şurubu, mısır şurubu, karamel sosu veya suda çözülmüş açık 
kahverengi şeker gibi az miktarda şekerli sıvı ekleyin.

3. Karışımı karıştırın.

4. Bu karışımın tüm içeriğini hemen yutunuz.

Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız bile, reçeteyi bitirene kadar oseltamivir almaya devam edin. Doktorunuzla 

konuşmadan oseltamivir almayı bırakmayınız. Oseltamivir almayı çok erken bırakırsanız veya dozları atlarsanız, 

enfeksiyonunuz tam olarak tedavi edilemeyebilir veya gripten korunamayabilirsiniz.

Oseltamivir kullanırken kendinizi daha kötü hissederseniz veya yeni semptomlar geliştirirseniz veya grip semptomlarınız iyileşmeye 

başlamazsa doktorunuzu arayın.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Oseltamivir, kuş (kuş) gribi (genellikle kuşları enfekte eden ancak insanlarda ciddi hastalıklara da neden olabilen bir virüs) 

kaynaklı enfeksiyonları tedavi etmek ve önlemek için kullanılabilir. Oseltamivir ayrıca influenza A (H1N1) enfeksiyonlarını tedavi 

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

özel önlemler almalı mıyım?

oseltamivir almadan önce,

oseltamivire, diğer ilaçlara veya oseltamivir kapsülleri veya süspansiyonundaki bileşenlerden herhangi 
birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın 
veya üreticinin hasta bilgilerini kontrol edin.

doktorunuza hangi reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel ürünleri 
aldığınızı veya almayı planladığınızı söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin 
olun: azatioprin (Imuran) gibi bağışıklık sistemini etkileyen ilaçlar; siklosporin (Neoral, Sandimmune); 
kanser kemoterapi ilaçları; metotreksat (Rheumatrex); sirolimus (Rapamune); deksametazon 
(Decadron, Dexone), metilprednizolon (Medrol) ve prednizon (Deltasone) gibi oral steroidler; veya 
takrolimus (Prograf). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi 
dikkatle izlemesi gerekebilir.

Grip tedavisi veya önlenmesi için oseltamivir alıp almadığınızı doktorunuza söyleyin.

insan immün yetmezlik virüsü (HIV) veya edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) gibi bağışıklık sisteminizi 
etkileyen herhangi bir hastalığınız veya durumunuz varsa veya kalp, akciğer veya böbrek hastalığınız varsa 
doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Oseltamivir 
alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Grip olan kişilerin, özellikle çocukların ve gençlerin kafalarının karışabileceğini, ajite olabileceğini veya 
endişelenebileceğini ve garip davranabileceğini, nöbet geçirebileceğini veya halüsinasyon 
görebileceğini (var olmayan şeyleri görebileceğini veya sesler duyabileceğini) veya kendilerine zarar 
verebileceğini veya öldürebileceğini bilmelisiniz. . Siz veya çocuğunuz oseltamivir kullansın veya 
kullanmasın bu semptomları siz veya çocuğunuz geliştirebilir ve ilacı kullanıyorsanız semptomlar 
tedaviye başladıktan kısa bir süre sonra başlayabilir. Çocuğunuz gripse, davranışını çok dikkatli izlemeli 
ve kafası karışırsa veya anormal davranırsa hemen doktora başvurmalısınız. Gripseniz, siz, aileniz veya 
bakıcınız, kafanız karışırsa, anormal davranırsanız veya kendinize zarar vermeyi düşünürseniz hemen 
doktoru aramalısınız.

doktorunuza her yıl grip aşısı yaptırmanız gerekip gerekmediğini sorun. Oseltamivir, yıllık grip aşısının 
yerini almaz. Burun içi grip aşısı (FluMist; buruna püskürtülen grip aşısı) aldıysanız veya almayı 
planlıyorsanız, oseltamivir almadan önce doktorunuza söylemelisiniz. Oseltamivir, burun içi grip aşısı 
verildikten 2 hafta sonra veya 48 saat öncesine kadar alınırsa burun içi grip aşısını daha az etkili hale 
getirebilir.

Fruktoz intoleransınız varsa (vücudunuzun fruktozu, bir meyve şekeri olan fruktozu parçalamak için 
gereken proteinden yoksun olduğu kalıtsal bir durum), oseltamivir süspansiyonunun sorbitol ile 
tatlandırıldığını bilmelisiniz. Fruktoz intoleransınız varsa doktorunuza söyleyiniz.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bir doz almayı unutursanız, hatırladığınız anda onu alınız. Bir sonraki programlanmış dozunuzun tarihine 2 
saatten daha uzun süre geçmemişse, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Birkaç 
dozu kaçırırsanız, talimatlar için doktorunuzu arayın. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?
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Oseltamivir yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

mide bulantısı

kusma

karın ağrısı

ishal

baş ağrısı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden veya ÖZEL ÖNLEMLER bölümünde 
belirtilenlerden herhangi birini yaşarsanız hemen doktorunuzu arayın:

ciltte kızarıklık, kurdeşen veya kabarcıklar

ağız yaraları

kaşıntı

yüz veya dilin şişmesi

nefes alma veya yutma zorluğu

ses kısıklığı

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

konuşma sorunları

titrek hareketler

halüsinasyonlar (var olmayan şeyleri görme veya sesleri duyma)

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 ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Kapsülleri oda sıcaklığında ve aşırı ısı 
ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın. Ticari oseltamivir süspansiyonu oda sıcaklığında 10 güne 
kadar veya buzdolabında 17 güne kadar saklanabilir. Eczacı tarafından hazırlanan oseltamivir 
süspansiyonu oda sıcaklığında 5 güne kadar veya buzdolabında 35 güne kadar saklanabilir. Oseltamivir 
süspansiyonunu dondurmayın.

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]
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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.

Doz aşımı belirtileri şunları içerebilir:

mide bulantısı

kusma

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Oseltamivir, başkalarına grip bulaştırmanızı engelleyemez. Ellerinizi sık sık yıkamalı ve virüsü başkalarına 

bulaştırabilecek bardak ve mutfak eşyalarını paylaşmak gibi uygulamalardan kaçınmalısınız.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçeteniz muhtemelen yeniden doldurulabilir değildir. Oseltamivir 

almayı bitirdikten sonra hala grip belirtileriniz varsa doktorunuzu arayın.

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

Tamiflu®
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