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Glecaprevir ve Pibrentasvir
olarak telaffuz edilir (glek a' pre vir)(pi brent' vir olarak)

ÖNEMLİ UYARI:

Halihazırda hepatit B (karaciğeri enfekte eden ve ciddi karaciğer hasarına neden olabilen bir virüs) ile 
enfekte olabilirsiniz, ancak hastalığın herhangi bir belirtisi olmayabilir. Bu durumda, glecaprevir ve 
pibrentasvir kombinasyonunun alınması, enfeksiyonunuzun daha ciddi veya yaşamı tehdit edici hale 
gelme ve semptomlar geliştirme riskinizi artırabilir. Hepatit B virüsü enfeksiyonunuz olup olmadığını 
doktorunuza söyleyin. Doktorunuz, hepatit B enfeksiyonu geçirip geçirmediğinizi görmek için bir kan 
testi isteyecektir. Doktorunuz ayrıca tedaviniz sırasında ve tedavinizden sonraki birkaç ay boyunca 
hepatit B enfeksiyonu belirtileri açısından sizi izleyecektir. Gerekirse doktorunuz glecaprevir ve 
pibrentasvir kombinasyonu ile tedaviniz öncesinde ve tedaviniz sırasında bu enfeksiyonu tedavi 
etmek için size ilaç verebilir.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, vücudunuzun glekaprevir ve 

pibrentasvir kombinasyonuna verdiği yanıtı kontrol etmek için tedavinizden önce, tedavi sırasında ve 

sonrasında bazı testler isteyebilir.

Glecaprevir ve pibrentasvir almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Glecaprevir ve pibrentasvir kombinasyonu, yetişkinlerde ve 3 yaş ve üzeri çocuklarda belirli kronik (uzun 
süreli) hepatit C enfeksiyonu tiplerini (bir virüsün neden olduğu karaciğer şişmesi) tedavi etmek için 
kullanılır. Ayrıca, hepatit C enfeksiyonlarını tedavi etmek için başka bir ilaç almış olan yetişkinlerde ve 3 
yaş ve üzerindeki çocuklarda belirli kronik hepatit C enfeksiyonu tiplerini tedavi etmek için kullanılır. 
Glecaprevir, HCV NS3/4A proteaz inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Vücuttaki hepatit C virüsü 
(HCV) miktarını azaltarak çalışır. Pibrentasvir, HCV NS5A inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. 
Hepatit C'nin vücutta yayılmasına neden olan virüsü durdurarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?
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Glecaprevir ve pibrentasvir kombinasyonu, ağızdan alınacak bir tablet veya peletler halinde gelir. Genellikle 8 ila 
16 hafta boyunca günde bir kez yemekle birlikte alınır. Doktorunuz her doz için kaç tablet veya pelet paketi 
alacağınızı size söyleyecektir. Glecaprevir ve pibrentasvir'i her gün yaklaşık aynı saatte alın. Reçete etiketinizdeki 
talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını 
isteyin. Glecaprevir ve pibrentasvir'i aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya 
daha az almayın veya daha sık almayın.

Glecaprevir ve pibrentasvir peletleri yumuşak gıdalarla birlikte çiğnenmeden alınmalıdır. Yumuşak gıda ile bir doz 
glecaprevir ve pibrentasvir peletleri hazırlamak için, pelet paketlerinin tüm içeriğini fıstık ezmesi, çikolatalı fındık 
kreması, krem   peynir, reçel veya yunan yoğurdu gibi az miktarda yumuşak gıdanın üzerine bir kap veya kap içinde 
serpin. . Peletleri, ilacın çok hızlı çözülmesini önlemek için kaşıktan kayabilecek sıvı veya yiyeceklerle karıştırmayın. 
Peletleri yiyeceklerin üzerine serptikten sonra 15 dakika içinde tüm karışımı verin. Peletler kaseye veya bardağa 
yapışırsa, az miktarda yumuşak yiyecek ekleyin ve karışımın geri kalanını yutun. Ağızda acı bir tat oluşmasını 
önlemek için peletler çiğnenmemeli veya gıdada çözülmemelidir.

Kendinizi iyi hissetseniz bile glecaprevir ve pibrentasvir almaya devam edin. Tedavinizin uzunluğu, 
durumunuza, daha önce belirli HCV ilaçları alıp almadığınıza, ilaca ne kadar iyi yanıt verdiğinize ve ciddi 
yan etkiler yaşayıp yaşamadığınıza bağlıdır. Doktorunuzla konuşmadan glecaprevir ve pibrentasvir 
kullanmayı bırakmayınız.

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?

Glecaprevir ve pibrentasvir almadan önce,

glecaprevir, pibrentasvir, diğer ilaçlar veya glecaprevir ve pibrentasvir tabletlerindeki bileşenlerden 
herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini 
isteyin.

Atazanavir (Reyataz, Evotaz içinde) veya rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate içinde, Rifater içinde) alıyorsanız 
doktorunuza söyleyiniz. Bu ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuz muhtemelen glecaprevir ve pibrentasvir 
almamanızı söyleyecektir.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin 
olun: varfarin (Coumadin, Jantoven) gibi antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar'); karbamazepin (Carbatrol, 
Epitol, Equetro, Tegretol), atorvastatin (Caduet'te Lipitor), fluvastatin (Lescol), lovastatin (Altoprev), 
pitavastatin (Livalo), pravastatin (Pravachol), rosuvastatin gibi kolesterol düşürücü ilaçlar (statinler) 
( Crestor) ve simvastatin (Zocor, Simcor'da, Vytorin'de); siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); 
dabigatran (Pradaxa); digoksin (Lanoxin); belirli ("doğum kontrol hapları"), yamalar, hormonal vajinal 
halkalar ve diğer etinil estradiol ürünleri gibi etinil estradiol oral kontraseptifler; belirli hormon replasman 
tedavileri (HRT); ve darunavir (Prezcobix'te Prezista), efavirenz (Atripla'da Sustiva), lopinavir (Kaletra'da) veya 
ritonavir (Norvir, Kaletra'da) dahil olmak üzere insan immün yetmezlik virüsü (HIV) veya edinilmiş immün 
yetmezlik sendromu (AIDS) için belirli ilaçlar; ve fenitoin (Dilantin, Phenytek). Doktorunuzun ilaçlarınızın 
dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.
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Doktorunuza hangi bitkisel ürünleri, özellikle de sarı kantaron (St. John's wort) aldığınızı söyleyin.

hepatit C dışında herhangi bir karaciğer hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size glecaprevir 
ve pibrentasvir almamanızı söyleyebilir.

doktorunuza, insan immün yetmezlik virüsü (HIV) veya şeker hastalığınız olup olmadığını veya daha önce bir 
karaciğer veya böbrek nakli olup olmadığını söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Glecaprevir ve 
pibrentasvir kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bir doz glecaprevir ve pibrentasvir almayı unuttuktan sonra 18 saat veya daha kısa bir süre geçmişse, unuttuğunuz 
dozu hatırladığınız anda yemekle birlikte alınız. Ancak, dozunuzu almanız gereken zamanın üzerinden 18 saatten 
fazla zaman geçtiyse, unuttuğunuz dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için 
çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Glecaprevir ve pibrentasvir yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse 
veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

baş ağrısı

yorgunluk

zayıflık

mide bulantısı

ishal

kaşıntı

Glecaprevir ve pibrentasvir başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken 
olağandışı bir sorununuz varsa doktorunuzu arayın.

uyku hali

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

mide bölgesinin şişmesi

kahve telvesi gibi görünen kan veya malzeme kusma

koyu, siyah veya kanlı dışkı

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).
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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

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?

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

Mavyret®

Son Revize - 01/15/2022

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi
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