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tiklopidin
(tye kloe' pi deen) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Tiklopidin, vücutta enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücrelerinde azalmaya neden olabilir. Ateş, titreme, 
boğaz ağrısı veya diğer enfeksiyon belirtileri varsa hemen doktorunuzu arayın.

Tiklopidin ayrıca, kırmızı kan hücrelerinin hasarını içeren, anemiye, böbrek anormalliklerine, nörolojik değişikliklere 

ve ateşe neden olan bir sendromun parçası olarak ortaya çıkabilen trombositlerde potansiyel olarak yaşamı tehdit 

eden bir azalmaya neden olabilir. Bu duruma trombotik trombositopenik purpura (TTP) denir.

Cildinizde veya gözlerinizde sararma, ciltte noktasal noktalar (döküntü), soluk renk, ateş, konuşma güçlüğü, 

nöbetler, vücudun bir tarafında güçsüzlük veya koyu renkli idrar varsa hemen doktorunuzu arayın.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, özellikle tedavinin 

ilk 3 ayında, tiklopidine yanıtınızı kontrol etmek için laboratuvar testleri isteyecektir.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Tiklopidin, felç geçirmiş veya inmenin uyarıcı belirtileri olan ve aspirin ile tedavi edilemeyen kişilerde felç 
riskini azaltmak için kullanılır. Tiklopidin ayrıca koroner stentlerde (kan akışını iyileştirmek için tıkanmış kan 
damarlarına cerrahi olarak yerleştirilen metal tüpler) kan pıhtılarının oluşmasını önlemek için aspirin ile 
birlikte kullanılır. Trombositlerin (bir tür kan hücresi) toplanmasını ve pıhtı oluşturmasını önleyerek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Tiklopidin ağızdan almak için bir tablet olarak gelir. Genellikle günde iki kez alınır. Reçete etiketinizdeki talimatları 
dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. 
Tiklopidini aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık 
almayın.

Kendinizi iyi hissetseniz bile tiklopidin almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan tiklopidin almayı 
kesmeyin.
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bu ilacın kullanım alanları

Tiklopidin ayrıca açık kalp ameliyatından önce ve orak hücre hastalığı, belirli böbrek hastalığı türleri 
(birincil glomerülonefrit) ve bacaklarda tıkalı arterlerin tedavisinde 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.

özel önlemler almalı mıyım?

Tiklopidin almadan önce,

tiklopidine, diğer ilaçlara veya tiklopidin tabletlerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: 
varfarin (Coumadin), aspirin, simetidin (Tagamet), klopidogrel (Plavix), digoksin (Lanoxin) ve teofilin (Theo-
Dur) gibi antasitler, antikoagülanlar ("kan sulandırıcılar"). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi 
veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Ayrıca antasitler (Maalox, Mylanta) alıyorsanız, bunları tiklopidin aldıktan 1 saat önce veya 2 saat sonra alın.

doktorunuza karaciğer hastalığınız, kanama bozukluklarınız, kanamalı ülserleriniz, düşük kan hücresi sayımlarınız 
(nötropeni, trombositopeni, anemi, TTP), böbrek hastalığınız, yüksek kan kolesterolünüz veya yüksek kan yağlarınız 
(trigliseritler) olup olmadığını söyleyin.

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

65 yaşında veya daha büyükseniz, tiklopidin almanın riskleri ve yararları hakkında doktorunuzla konuşun. 
Aynı durumu tedavi etmek için kullanılabilecek diğer ilaçlar kadar güvenli veya etkili olmadığı için daha yaşlı 
yetişkinler genellikle tiklopidin almamalıdır.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere bir ameliyat geçiriyorsanız, doktora veya dişçiye tiklopidin kullandığınızı 
söyleyin. Doktorunuz, işleminizden 10 ila 14 gün önce tiklopidin almayı bırakmanızı söyleyebilir. Bu 
yönergeleri izleyin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemediği sürece normal diyetinize 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?

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

mide bulantısı
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ishal

kusma

karın ağrısı

iştah kaybı

gaz

baş ağrısı

kaşıntı

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

ateş, boğaz ağrısı veya diğer enfeksiyon belirtileri

olağandışı kanama veya morarma

açık renkli tabureler

deri döküntüsü

Tiklopidin 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
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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?

Tiklopidin kanın pıhtılaşmasını önler, bu nedenle kesilmeniz veya yaralanmanız durumunda kanamayı durdurmanız 

normalden daha uzun sürebilir. Yaralanma riski yüksek olan aktivitelerden kaçının. Kanama olağandışıysa doktorunuzu 

arayın.

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

tiklid®¶

¶ -Bu markalı ürün artık piyasada yok. Genel alternatifler mevcut olabilir.
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