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raltegravir
(ral teg' ra veer) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Raltegravir, yetişkinlerde ve en az 4,5 libre (2 kg) ağırlığındaki çocuklarda insan immün yetmezlik virüsü 
(HIV) enfeksiyonunu tedavi etmek için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Raltegravir, HIV integraz 
inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kandaki HIV miktarını azaltarak çalışır. Raltegravir 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?

Raltegravir, tablet, çiğnenebilir tablet ve ağızdan alınacak oral süspansiyon için granüller olarak gelir. Raltegravir 

(Isentress®) tabletler, çiğnenebilir tabletler ve oral süspansiyon genellikle günde iki kez yemekle birlikte veya 

yemeksiz alınır. Raltegravir (Isentress®HD) tabletler genellikle günde bir kez aç veya tok karnına alınır. Raltegravir'i 
her gün aynı saatte/saatlerde alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir 
kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Raltegravir'i aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun 

önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Tabletleri bütün olarak yutunuz; bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin. Çiğneme tabletlerini alıyorsanız, çiğneyebilir 
veya bütün olarak yutabilirsiniz.

Çiğneme güçlüğü çeken çocuklar için çiğneme tabletleri ezilebilir ve 1 tatlı kaşığı (5 mL) su, meyve 
suyu veya anne sütü gibi sıvı ile temiz bir kapta karıştırılabilir. Tabletler sıvıyı emecek ve 2 dakika 
içinde dağılacaktır. Bir kaşık kullanarak tabletlerin kalan parçalarını ezin. Karışımı hemen iç. 
Bardakta herhangi bir ilaç kalırsa, bir çay kaşığı (5 mL) daha sıvı ekleyin, döndürün ve hemen alın.

Raltegravir oral süspansiyonu ilk kez almadan önce, ilacın nasıl hazırlanacağını açıklayan yazılı 
talimatları okuyun. Bir granül paketin içindekileri karıştırma kabına boşaltın ve 2 çay kaşığı (10 mL) su 
ekleyin. 45 saniye boyunca karıştırma kabındaki içeriği hafifçe döndürün; çalkalama. Doktorunuzun 
reçete ettiği ilaç miktarını ölçmek için verilen dozlama şırıngasını kullanın. Karışımı hazırlandıktan 
sonra 30 dakika içinde kullanın ve kalan süspansiyonu atın.
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Kendinizi iyi hissetseniz bile raltegravir almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan raltegravir veya 
diğer anti-HIV ilaçlarınızı almayı bırakmayın. Raltegravir almayı bırakırsanız veya dozları atlarsanız, 
durumunuz daha da kötüleşebilir ve virüs tedaviye dirençli hale gelebilir.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Raltegravir almadan önce,

raltegravire, diğer ilaçlara veya raltegravir ürünlerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini 
belirttiğinizden emin olun: kalsiyum, magnezyum veya alüminyum içeren antasitler (Maalox, 
Mylanta, Tums, diğerleri); karbamazepin (Equetro, Tegretol, Teril); atorvastatin (Caduet'te Lipitor), 
fluvastatin (Lescol), lovastatin (Altoprev), pravastatin (Pravachol), rosuvastatin (Crestor) ve 
simvastatin (Vytorin'de Zocor) gibi kolesterol düşürücü ilaçlar (statinler); etravirin (Intelence); 
fenofibrat (Antara, Lipofen, Tricor, diğerleri); gemfibrozil (Lopid); fenobarbital; fenitoin (Dilantin, 
Phenytek); rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de), tipranavir (Aptivus) ve ritonavir 
(Norvir); ve zidovudin (Retrovir, diğerleri).

Diyaliz tedavisi görüyorsanız (böbrekler düzgün çalışmadığında kanı temizlemek için tıbbi 
tedavi) veya hepatit, yüksek kan kolesterolü veya trigliserit (kandaki yağlı maddeler), kas 
hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin. veya kasların şişmesi veya rabdomiyoliz 
(iskelet kası durumu).

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Raltegravir alırken hamile 
kalırsanız doktorunuzu arayın. Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. 
HIV ile enfekte iseniz veya raltegravir alıyorsanız emzirmemelisiniz.

Fenilketonüriniz (PKU, beyninizde ciddi zihinsel engelliliğe neden olabilecek hasarı önlemek için 
özel bir diyetin izlenmesi gereken kalıtsal bir durum) varsa, çiğnenebilir tabletlerin fenilalanin 
oluşturan aspartam içerdiğini bilmelisiniz.

HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için ilaç alırken, bağışıklık sisteminizin güçlenebileceğini ve halihazırda 
vücudunuzda bulunan diğer enfeksiyonlarla savaşmaya başlayabileceğini bilmelisiniz. Bu, bu 
enfeksiyonların semptomlarını geliştirmenize neden olabilir. Raltegravir ile tedaviniz sırasında yeni veya 
kötüleşen semptomlarınız varsa.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?
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Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız 
dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Unuttuğunuz bir dozu telafi etmek için aynı anda iki 
tablet raltegravir almayınız.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

ishal

gaz

karın ağrısı

göğüste ağrılı yanma hissi

uykusuzluk hastalığı

anormal rüyalar

depresyon

baş ağrısı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

kas ağrısı veya hassasiyet

Kas Güçsüzlüğü

koyu veya kola renkli idrar

göğüs ağrısı veya basıncı

döküntü

ateş

cilt kabarcıkları veya soyulma

kurdeşen

kaşıntı

gözlerin, yüzün, dudakların, dilin, boğazın, ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya kolların şişmesi

nefes alma veya yutma zorluğu

Aşırı yorgunluk

ağız lezyonları

kırmızı, kaşıntılı veya şişmiş gözler

midenin sağ üst kısmında ağrı

cilt veya gözlerin sararması

soluk dışkı
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mide bulantısı

kusma

iştah kaybı

hızlı nabız

nefes darlığı

ateş, boğaz ağrısı, öksürük, titreme ve diğer enfeksiyon belirtileri

enerji eksikliği

açıklanamayan kilo alımı

idrar miktarında azalma

ayaklar, ayak bilekleri veya bacaklarda şişme

uyuşukluk

Raltegravir başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
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. Kurutucuyu (nemi emmek için tabletlerle 
birlikte verilen küçük paket) şişenizden çıkarmayın.

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.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Raltegravir alırken tüm randevularınızı doktorunuzla ve laboratuvarla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun raltegravire 

verdiği yanıtı kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin.

Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608004.html 4/5

http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p


22/04/22, 15:53 Raltegravir: MedlinePlus İlaç Bilgileri

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

isentress®

isentress®HD
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