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Cidofovir Enjeksiyon
(si dof 'o veer) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Cidofovir enjeksiyonu böbrek hasarına neden olabilir. Böbrek hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz 
doktorunuza söyleyin. Amikasin, amfoterisin B (Abelcet, Ambisome), foscarnet (Foscavir), gentamisin, 
pentamidin (Pentam 300), tobramisin, vankomisin gibi böbrek hasarına neden olabilecek başka ilaçlar 
alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız doktorunuza söyleyiniz. (Vancocin) ve ibuprofen (Advil, Motrin) ve 
naproksen (Naprosyn, Aleve) gibi nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler). Bu ilaçlardan birini veya 
birkaçını alıyorsanız veya kullanıyorsanız doktorunuz muhtemelen size cidofovir enjeksiyonu kullanmamanızı 
söyleyecektir.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, cidofovir enjeksiyonuna cevabınızı kontrol 

etmek için tedavinizden önce, tedavi sırasında ve sonrasında bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Cidofovir enjeksiyonu hayvanlarda doğum kusurlarına ve sperm üretimi ile ilgili sorunlara neden 
olmuştur. Bu ilaç insanlarda araştırılmamıştır, ancak anneleri hamilelik sırasında cidofovir 
enjeksiyonu alan bebeklerde de doğum kusurlarına neden olabilir. Doktorunuz durumunuz için en 
iyi tedavinin bu olduğuna karar vermedikçe, hamileyken veya hamile kalmayı planlarken cidofovir 
enjeksiyonu kullanmamalısınız.

Cidofovir enjeksiyonu laboratuvar hayvanlarında tümörlere neden olmuştur.

Cidofovir enjeksiyonunu kullanmanın olası riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Cidofovir enjeksiyonu, edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) olan kişilerde sitomegaloviral retiniti 
(CMV retiniti) tedavi etmek için başka bir ilaçla (probenesid) birlikte kullanılır. Cidofovir, antiviraller adı 
verilen bir ilaç sınıfındadır. CMV'nin büyümesini yavaşlatarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?
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Cidofovir enjeksiyonu, tıbbi bir tesiste doktor veya hemşire tarafından damardan (damar içine) enjekte 
edilecek bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Genellikle 2 haftada bir verilir. Tedavinin uzunluğu vücudunuzun 
ilaca verdiği cevaba bağlıdır.

Her bir cidofovir dozu ile birlikte probenesid tabletleri ağızdan almalısınız. Cidofovir enjeksiyonunu almadan 3 saat önce 

ve infüzyonunuz tamamlandıktan 2 ve 8 saat sonra tekrar bir probenesid dozu alın. Mide bulantısını ve mide rahatsızlığını 

azaltmak için probenesid gıda ile birlikte alınız. Bu ilaçların birlikte nasıl alınması gerektiği konusunda herhangi bir 

sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Cidofovir enjeksiyonunu kullanmadan önce,

cidofovir, probenesid (Probalan, Col-Probenecid'de), sülfa içeren ilaçlar, diğer ilaçlar veya 
cidofovir enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve 
eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenen ilaçlardan ve 
aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: asetaminofen; asiklovir (Zovirax); benazepril 
(Lotrel'de Lotensin), kaptopril, enalapril (Vasotec, Vaseretic), fosinopril, lisinopril (Qbrelis, Prinzide'de, 
Zestoretic'te) gibi anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri; aspirin; fenobarbital gibi barbitüratlar; 
lorazepam (Ativan) gibi benzodiazepinler; bumetanid (Bumex); famotidin (Pepcid); furosemid (Lasix); 
metotreksat (Otrexup, Rasuvo, Trexall); teofilin (Elixophyllin, Theo-24); ve zidovudin (Combivir'de 
Retrovir).

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Cidofovir enjeksiyonu 
kullanan bir kadınsanız, cidofovir alırken ve son dozunuzdan 1 ay sonra etkili doğum kontrolü 
uygulamalısınız. Tedaviniz sırasında ve sonrasında kullanabileceğiniz doğum kontrol yöntemleri 
hakkında doktorunuzla konuşun. Cidofovir kullanan bir erkekseniz ve eşiniz hamile kalabiliyorsa, 
cidofovir enjeksiyonu sırasında ve son dozunuzdan sonraki 3 ay boyunca bir bariyer yöntemi 
(prezervatif veya spermisitli diyafram) kullanmalısınız. Cidofovir alırken siz veya eşiniz hamile 
kalırsanız derhal doktorunuzu arayın.

Emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) veya AIDS ile 
enfekte iseniz veya cidofovir kullanıyorsanız emzirmeyin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

kusma

mide bulantısı
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ishal

iştah kaybı

baş ağrısı

saç kaybı

dudaklarda, ağızda veya boğazda yaralar

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

döküntü

göz ağrısı veya kızarıklık

ışık hassasiyeti veya bulanık görme gibi görme değişiklikleri

ateş, titreme veya öksürük

nefes darlığı

soluk ten

Cidofovir enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı alırken olağandışı sorunlarınız 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).

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 göz doktorunuzla birlikte saklayın. Cidofovir enjeksiyonu ile tedaviniz sırasında düzenli olarak 

planlanmış göz muayeneleri yaptırmalısınız.

Cidofovir enjeksiyonu ile 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
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ziyaret®¶

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