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Zileuton
(zye loo' ton) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Zileuton, astıma bağlı hırıltı, nefes darlığı, öksürük ve göğüs sıkışmasını önlemek için kullanılır. 
Zileuton, başlamış olan bir astım atağını (ani nefes darlığı, hırıltılı solunum ve öksürük) tedavi 
etmek için kullanılmaz. Zileuton, lökotrien sentez inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfına aittir. 
Hava yollarında şişme, sıkılaşma ve mukus üretimine neden olan bazı doğal maddelerin 
oluşumunu durdurarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Zileuton, bir tablet ve ağızdan almak için uzun süreli salınımlı (uzun etkili) bir tablet olarak gelir. Tablet 
genellikle günde dört kez aç veya tok karnına alınır. Uzatılmış salımlı tablet genellikle sabah ve akşam 
yemeklerinden sonra bir saat içinde günde iki kez alınır. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve 
anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Zileuton'u aynen 
anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Uzatılmış salımlı tabletleri bütün olarak yutunuz. Bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin.

Ani astım krizini tedavi etmek için zileuton kullanmayın. Doktorunuz ataklar sırasında kullanmak için kısa etkili bir inhaler 

reçete edecektir. Ani astım krizi semptomlarının nasıl tedavi edileceği konusunda doktorunuzla konuşun.

Doktorunuzun astımınızı tedavi etmek için reçete ettiği diğer tüm ilaçları almaya devam edin. 
Doktorunuz size yapmanızı söylemediği sürece, ilaçlarınızı almayı bırakmayın veya ilaçlarınızın 
dozunu değiştirmeyin.

Tedaviniz sırasında astımınız kötüleşirse doktorunuza söyleyiniz. Hızlı etkili ilacınızdan normalden daha 
fazla kullanmanız gerekiyorsa veya hızlı etkili ilacınızın maksimum dozunu kullanmanız gerekiyorsa 
doktorunuzu arayın.

Zileuton astım semptomlarını kontrol etmeye yardımcı olur ancak astımı iyileştirmez. Zileuton'un tüm faydasını 

hissetmeniz birkaç gün veya daha uzun sürebilir. Kendinizi iyi hissetseniz bile zileuton almaya devam edin. Doktorunuzla 

konuşmadan zileuton kullanmayı bırakmayınız.
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Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç başka kullanımlar için reçete edilebilir. Daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

zileuton almadan önce,

zileuton veya diğer ilaçlara 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) gibi antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar'); itrakonazol (Sporanox) ve 
ketokonazol (Nizoral) gibi mantar önleyiciler; atenolol (Tenormin), labetalol (Trandate), metoprolol 
(Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) ve propranolol (Inderal) gibi beta blokerler; amlodipin 
(Norvasc), felodipin, isradipin (DynaCirc), nikardipin (Cardene), nifedipin (Adalat, Procardia), nimodipin 
ve nisoldipin (Sular) gibi kalsiyum kanal blokerleri; sisaprid (Propulsid); klaritromisin (Biaxin); 
siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); Atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan) gibi HIV proteaz 
inhibitörleri, nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, Kaletra'da) ve sakinavir (Invirase); nefazodon; 
telitromisin (Ketek); ve teofilin (Theo-24, Uniphyl). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya 
yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

karaciğer hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz muhtemelen size zileuton almamanızı söyleyecektir.

hapları yutmakta zorluk çekiyorsanız, çok miktarda alkol içtiyseniz veya içtiyseniz ve geçmişte karaciğer 
hastalığınız varsa ancak iyileştiyseniz doktorunuza söyleyin.

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

zileuton alırken alkolün güvenli kullanımı hakkında doktorunuza danışın.

zileuton alırken ruh sağlığınızın beklenmedik şekillerde değişebileceğini bilmelisiniz. Aşağıdaki belirtilerden 
herhangi birini yaşarsanız hemen doktorunuzu aramalısınız: ajitasyon, agresif davranış, kaygı, sinirlilik, 
olağandışı rüyalar, halüsinasyonlar (var olmayan şeyleri görme veya sesleri duyma), depresyon, uykuya dalma 
veya uykuyu sürdürme güçlüğü, huzursuzluk, intihar davranışı (kendine zarar vermeyi veya öldürmeyi veya 
bunu planlamayı veya yapmaya çalışmayı düşünmek) veya titreme (vücudun bir bölümünün kontrol edilemeyen 
sallanması). Doktorunuz zileuton almaya devam edip etmeyeceğinize karar verecektir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz size aksini söylemedikçe, 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.
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Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

baş ağrısı

göğüste ağrılı yanma hissi

ishal

kas ağrısı

burun ve boğaz tahrişi

yüzde ağrı veya dolgunluk

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden veya ÖZEL ÖNLEMLER bölümünde 
listelenenlerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, derhal doktorunuzu arayın.

döküntü

kurdeşen

midenin sağ üst kısmında ağrı

mide bulantısı

kusma

aşırı yorgunluk

kaşıntı

cilt veya gözlerin sararması

Koyu idrar

grip benzeri semptomlar

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).

Zileuton başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorun yaşarsanız 
doktorunuzu arayın.

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.
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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 tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında bazı 

laboratuvar testleri isteyecektir.

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

Zyflo®

Zyflo®CR

Son Revize - 12/15/2017

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi
AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 

Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma
ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.
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