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Lurasidon
olarak telaffuz edildi (loo ras' yaptım)

ÖNEMLİ UYARI:

Demansı olan yaşlı yetişkinler için önemli uyarı:

Çalışmalar, lurasidon gibi antipsikotikler (akıl hastalığı ilaçları) alan demanslı yaşlı yetişkinlerin 
(hatırlama, net düşünme, iletişim kurma ve günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğini etkileyen 
ve ruh hali ve kişilikte değişikliklere neden olabilen bir beyin bozukluğu) olduğunu göstermiştir. 
tedavi sırasında ölüm şansı artar. Demansı olan daha yaşlı yetişkinlerin, antipsikotiklerle tedavi 
sırasında inme veya inme geçirme şansı daha yüksek olabilir.

Lurasidon, demanslı yaşlı erişkinlerde davranış bozukluklarının tedavisi için Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) 
tarafından onaylanmamıştır. Siz, aile üyelerinden biri veya baktığınız birinin bunaması varsa ve 
lurasidon alıyorsa, bu ilacı yazan doktorla konuşun. Daha fazla bilgi için FDA web sitesini ziyaret edin:
http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]

Depresyonu olan kişiler için önemli uyarı:

Klinik çalışmalar sırasında depresyon için ilaç alan az sayıda çocuk, genç ve genç yetişkin (24 yaşına kadar) 
intihara meyilli hale geldi (kendine zarar vermeyi veya öldürmeyi düşünme veya bunu yapmayı planlama veya 
yapmaya çalışma). Depresyon veya diğer akıl hastalıklarını tedavi etmek için antidepresan alan çocuklar, 
gençler ve genç yetişkinlerin intihara meyilli olmaları, bu durumları tedavi etmek için antidepresan kullanmayan 
çocuklara, ergenlere ve genç yetişkinlere göre daha olasıdır. Ancak uzmanlar bu riskin ne kadar büyük 
olduğundan ve bir çocuğun mu yoksa gencin mi antidepresan alması gerektiğine karar verirken ne kadar 
dikkate alınması gerektiği konusunda emin değiller. 10 yaşından küçük çocuklar normalde depresyonu tedavi 
etmek için lurasidon almamalıdır, ancak bazı durumlarda bir doktor, bir çocuğun durumunu tedavi etmek için 
lurasidonun en iyi ilaç olduğuna karar verebilir.

24 yaşın üzerinde bir yetişkin olsanız bile, depresyon veya diğer akıl hastalıklarını tedavi etmek için 
lurasidon aldığınızda akıl sağlığınızın beklenmedik şekillerde değişebileceğini bilmelisiniz. Özellikle 
tedavinizin başlangıcında ve dozunuzun artırılıp azaltıldığı herhangi bir zamanda intihara meyilli 
olabilirsiniz. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, siz, aileniz veya bakıcınız hemen 
doktorunuzu aramalısınız: yeni veya kötüleşen depresyon; kendinize zarar vermeyi veya öldürmeyi 
düşünmek veya bunu planlamak veya yapmaya çalışmak; aşırı endişe; çalkalama; Panik ataklar; uykuya 
dalma veya uykuda kalma zorluğu; agresif davranış; sinirlilik; düşünmeden hareket etmek;

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611016.html 1/6

TITLE - LURASIDONE HCL / LATUDA MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN TURKISH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
http://www.fda.gov/Drugs
www.911globalmeds.com/buy-lurasidone-hydrochloride-latuda-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611016.html


4/15/22, 12:07 Lurasidon: MedlinePlus İlaç Bilgileri

AĞIR uykusuzluk; ve çılgın anormal heyecan. Ailenizin veya bakıcınızın hangi semptomların ciddi 
olabileceğini bildiğinden emin olun, böylece kendi başınıza tedavi göremiyorsanız doktoru 
arayabilirler.

Sağlık uzmanınız, özellikle tedavinizin başlangıcında, lurasidon alırken sizi sık sık görmek isteyecektir. 
Doktorunuzla ofis ziyaretleri için tüm randevuları aldığınızdan emin olun.

Yaşınız kaç olursa olsun, bir antidepresan almadan önce siz, aileniz veya bakıcınız, durumunuzu bir 
antidepresan veya diğer tedavilerle tedavi etmenin riskleri ve yararları hakkında doktorunuzla konuşmalısınız. 
Ayrıca durumunuzu tedavi etmemenin riskleri ve yararları hakkında da konuşmalısınız. Depresyona veya 
başka bir akıl hastalığına sahip olmanın intihara meyilli olma riskinizi büyük ölçüde artırdığını bilmelisiniz. Bu 
risk, siz veya ailenizden herhangi biri bipolar bozukluk (depresiften anormal derecede heyecanlıya değişen 
ruh hali) veya mani geçirmişse veya daha önce yaşamışsa veya intiharı düşünmüş veya intihara teşebbüs 
etmişse daha yüksektir. Durumunuz, semptomlarınız ve kişisel ve aile tıbbi geçmişiniz hakkında doktorunuzla 
konuşun. Hangi tedavinin sizin için uygun olduğuna siz ve doktorunuz karar vereceksiniz.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Lurasidon, yetişkinlerde ve 13 yaş ve üstü çocuklarda şizofreni (rahatsız edici veya olağandışı düşünmeye, hayata ilgi 
kaybına ve güçlü veya uygunsuz duygulara neden olan bir akıl hastalığı) semptomlarını tedavi etmek için kullanılır. 
Ayrıca, bipolar bozukluğu olan (manik depresif bozukluk; depresyon ataklarına, mani ataklarına ve diğer anormal ruh 
hallerine neden olan bir hastalık) olan yetişkinlerde ve 10 yaş ve üzerindeki çocuklarda depresyonu tedavi etmek için 
kullanılır. Lurasidon ayrıca bipolar bozukluğu olan yetişkinlerde depresyonu tedavi etmek için lityum (Lithobid) veya 
valproat (Depacon) ile birlikte kullanılır. Lurasidon, atipik antipsikotikler adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Beyindeki 
belirli doğal maddelerin aktivitesini değiştirerek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Lurasidon ağızdan almak için bir tablet olarak gelir. Genellikle günde bir kez yemekle birlikte (en az 350 kalori) 
alınır. Lurasidon'u her gün yaklaşık aynı saatte alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve 
anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Lurasidon'u aynen 
anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Lurasidon, bipolar bozukluğu olan kişilerde şizofreni ve depresyonu kontrol eder, ancak bu durumları 
iyileştirmez. Lurasidonun tam faydasını hissetmeniz birkaç hafta veya daha uzun sürebilir. Kendinizi iyi 
hissetseniz bile lurasidon almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan lurasidon almayı kesmeyin.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
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özel önlemler almalı mıyım?

Lurasidon almadan önce,

lurasidon'a, diğer ilaçlara veya lurasidon tabletlerindeki herhangi bir bileşene alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

karbamazepin (Carbatrol, Epitol, Tegretol) alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz; klaritromisin (Prevpac'te 
Biaxin); ketokonazol; mibefradil; fenitoin (Dilantin, Phenytek); rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, 
Rifater'de); ritonavir (Norvir); Sarı Kantaron; veya vorikonazol (Vfend). Bu ilaçlardan herhangi birini 
alıyorsanız doktorunuz muhtemelen size lurasidon almamanızı söyleyecektir.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve besin takviyelerini 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: 
antidepresanlar; antihistaminikler; atazanavir (Reyataz); bosentan (Tracleer); diltiazem (Cardizem, Cartia, 
Taztia, Tiazac, diğerleri); efavirenz (Sustiva, Atripla'da); eritromisin (EES, E-Mycin, Ery-Tab, diğerleri); etravirin 
(Intelence); flukonazol (Diflucan); indinavir (Crixivan); ipratropium (Duoneb'de Combivent'te Atrovent); 
itrakonazol (Sporanox); anksiyete, yatıştırıcılar, uyku hapları veya sakinleştiricileri kontrol etmek için ilaçlar; 
kan basıncını kontrol etmek için ilaçlar; glokom, iltihaplı bağırsak hastalığı, taşıt tutması, miyastenia gravis, 
Parkinson hastalığı, ülserler veya idrar sorunları için ilaçlar; modafinil (Provigil); nafsilin; nefazodon; 
nelfinavir (Viracept); fenobarbital; pioglitazon (Actos, Duetact'ta, Actoplus Met'te); rifabutin (Mycobutin); 
veya verapamil (Calan, Verelan, diğerleri, Tarka'da); Diğer ilaçlar da lurasidon ile etkileşime girebilir, bu 
nedenle bu listede görünmeyenler de dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden 
emin olun. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi 
gerekebilir.

sokak ilaçları kullanıyorsanız veya daha önce kullandıysanız veya reçeteli ilaçları aşırı kullandıysanız ve felç 
geçirdiyseniz veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin; bir ministroke (TIA); göğüs ağrısı, kalp hastalığı 
veya kalp krizi; düzensiz kalp atışı; kalp yetmezliği; Parkinson hastalığı (hareket, kas kontrolü ve denge ile ilgili 
zorluklara neden olan bir sinir sistemi bozukluğu); Alzheimer hastalığı (hafızayı ve düşünme, öğrenme, iletişim 
kurma ve günlük aktivitelerle başa çıkma yeteneğini yavaş yavaş yok eden bir beyin hastalığı); nöbetler; bunama; 
meme kanseri; dengenizi korumakta zorluk; yutmanızı zorlaştıran herhangi bir durum; yüksek veya düşük 
tansiyon; yüksek prolaktin seviyeleri; kanınızda yüksek düzeyde yağ (kolesterol ve trigliseritler); az sayıda beyaz 
kan hücresi; böbrek hastalığı; karaciğer hastalığı; yüksek kan şekeri; ya da siz ya da ailenizden birinin diyabeti 
varsa ya da daha önce geçirmişse. Şu anda şiddetli kusma veya ishal veya dehidratasyon belirtileriniz varsa veya 
tedaviniz sırasında herhangi bir zamanda bu semptomları geliştirirseniz doktorunuza bildirin. Ayrıca, ciddi yan 
etkiler nedeniyle akıl hastalığınız için ilaç almayı bırakmak zorunda kaldıysanız da doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz, özellikle hamileliğinizin son birkaç ayındaysanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya 
emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Lurasidon alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. 
Lurasidon, hamileliğin son aylarında alınırsa doğum sonrası yenidoğanlarda sorunlara neden olabilir.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya dişçiye lurasidon kullandığınızı 
söyleyin.

lurasidonun sizi uyuşuk hale getirebileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene 
kadar araba veya tehlikeli makineler kullanmayın.

Halihazırda şeker hastalığınız olmasa bile, bu ilacı kullanırken hiperglisemi (kan şekerinizde 
yükselmeler) yaşayabileceğinizi bilmelisiniz. Şizofreniniz varsa, diyabet geliştirme olasılığınız şizofrenisi 
olmayan kişilere göre daha fazladır ve lurasidon veya benzeri ilaçlar almak bu riski artırabilir. Lurasidon 
kullanırken aşağıdaki belirtilerden herhangi birine sahipseniz derhal doktorunuza söyleyiniz: aşırı 
susama, sık idrara çıkma, aşırı açlık, bulanık görme veya güçsüzlük. Bu belirtilerden herhangi biri 
ortaya çıkar çıkmaz doktorunuzu aramanız çok önemlidir çünkü yüksek kan şekeri ketoasidoz denilen 
ciddi bir duruma neden olabilir.
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Ketoasidoz erken bir aşamada tedavi edilmezse hayatı tehdit edici hale gelebilir. Ketoasidozun 
belirtileri arasında ağız kuruluğu, bulantı ve kusma, nefes darlığı, meyve kokulu nefes ve bilinç 
azalması sayılabilir.

Lurasidon'un yatar pozisyondan çok hızlı kalktığınızda baş dönmesine, sersemliğe ve bayılmaya neden 
olabileceğini bilmelisiniz. Lurasidon almaya ilk başladığınızda bu daha yaygındır. Bu sorunu önlemeye 
yardımcı olmak için, yataktan yavaşça kalkın, ayağa kalkmadan önce ayaklarınızı birkaç dakika yerde 
dinlendirin.

Lurasidon'un çok ısındığında vücudunuzun soğumasını zorlaştırabileceğini bilmelisiniz. Egzersiz yapmayı 
veya aşırı sıcağa maruz kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

lurasidonun kilo artışına neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu ilacı alırken kilonuzu periyodik olarak 
kontrol ettirmeniz önemlidir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Bu ilacı alırken çok miktarda greyfurt yemeyin veya greyfurt suyu içmeyin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu (en az 350 kalori) hatırladığınız anda yemekle birlikte 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?

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

baş dönmesi, kararsız hissetmek veya dengenizi korumakta güçlük çekmek

endişe

zayıflık

yorgunluk

huzursuzluk

vücudun bir bölümünün kontrol edilemeyen sallanması

yavaş hareketler veya karışık yürüyüş

mide bulantısı

kusma

iştah değişiklikleri

artan tükürük

meme büyütme veya akıntı

geç veya cevapsız adet dönemi

azalmış cinsel yetenek
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Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARILAR ve ÖZEL 
ÖNLEMLER bölümlerinde listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, derhal 
doktorunuzu arayın:

nöbetler

yüz, boğaz, dil, dudaklar, gözler, eller, ayaklar, ayak bilekleri veya alt bacakların şişmesi

ses kısıklığı

yutma veya nefes almada zorluk

nefes darlığı

anormal kalp atışı

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

ateş, terleme, kafa karışıklığı, hızlı veya düzensiz kalp atışı ve şiddetli kas sertliği

Yüzünüzün veya vücudunuzun kontrol edemediğiniz olağandışı hareketleri

düşen

Lurasidon diğer 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?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun lurasidon'a verdiği yanıtı kontrol 

etmek için bazı laboratuvar testleri isteyebilir.

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

Latuda®
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