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ribavirin
(çavdar ba vye' rin) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Ribavirin, başka bir ilaçla birlikte alınmadıkça hepatit C'yi (karaciğeri enfekte eden ve ciddi karaciğer hasarına 

veya karaciğer kanserine neden olabilen bir virüs) tedavi etmeyecektir. Hepatit C'niz varsa doktorunuz ribavirin 

ile birlikte almanız için başka bir ilaç yazacaktır. Her iki ilacı da aynen belirtildiği şekilde alın.

Ribavirin, sahip olduğunuz herhangi bir kalp problemini kötüleştirebilecek ve yaşamı tehdit 
edebilecek bir kalp krizi geçirmenize neden olabilecek anemiye (kırmızı kan hücrelerinin 
sayısında azalma olan durum) neden olabilir. Daha önce kalp krizi geçirdiyseniz ve yüksek 
tansiyon, nefes alma sorunları, orak hücreli anemi gibi kanınızı etkileyen herhangi bir durum 
(kırmızı kan hücrelerinin anormal şekilde şekillendiği ve vücudun her yerine oksijen getiremez) 
veya talasemi (Akdeniz anemisi; kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşımak için gerekli maddeyi 
yeterince içermediği bir durum), mide veya bağırsaklarda kanama veya kalp hastalığı. Aşağıdaki 
belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: aşırı yorgunluk, soluk cilt, 
baş ağrısı,

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, ribavirin almaya başlamadan 

önce ve sıklıkla tedaviniz sırasında kan testleri isteyecektir.

Doktorunuz veya eczacınız, ribavirin ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her 
doldurduğunuzda size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice 
okuyunuz ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Gıda ve İlaç 
Dairesi (FDA) web sitesini de ziyaret edebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/
DrugSafety/ucm085729.htm]) İlaç Rehberini edinmek için.

Ribavirin almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Kadın hastalar için:

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız ribavirin almayın. Hamilelik testi hamile 
olmadığınızı gösterene kadar ribavirin almaya başlamamalısınız. İki form kullanmalısınız
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Tedaviniz sırasında ve sonrasında 6 ay boyunca her ay doğum kontrolü ve gebelik testi yaptırın. 
Bu süre içinde hamile kalırsanız derhal doktorunuzu arayın. Ribavirin fetüse zarar verebilir veya 
ölüme neden olabilir.

Erkek hastalar için:

Eşiniz hamileyse veya hamile kalmayı planlıyorsa ribavirin almayın. Hamile kalabilecek bir eşiniz 
varsa, hamilelik testi hamile olmadığını gösterene kadar ribavirin almaya başlamamalısınız. 
Tedaviniz sırasında ve sonrasında 6 ay boyunca sperm öldürücü prezervatif dahil olmak üzere iki tür 
doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. Bu süre zarfında eşiniz her ay hamilelik testi yaptırmalıdır. 
Partneriniz hamile kalırsa hemen doktorunuzu arayın. Ribavirin fetüse zarar verebilir veya ölüme 
neden olabilir.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Ribavirin, daha önce interferon tedavisi görmemiş kişilerde hepatit C'yi tedavi etmek için peginterferon alfa-2a 
[Pegasys] veya peginterferon alfa-2b [PEG-Intron] gibi bir interferon ilacıyla birlikte kullanılır. Ribavirin, 
nükleozid analogları adı verilen bir antiviral ilaç sınıfındadır. Hepatit C'ye neden olan virüsün vücutta yayılmasını 
durdurarak çalışır. Ribavirin ve başka bir ilacı içeren tedavinin hepatit C enfeksiyonunu iyileştirip iyileştirmediği, 
hepatit C'nin neden olabileceği karaciğer hasarını önleyip önlemediği veya hepatit C'nin diğer insanlara 
yayılmasını önleyip önlemediği bilinmemektedir.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Ribavirin bir tablet, bir kapsül ve ağızdan alınan bir oral solüsyon (sıvı) olarak gelir. Genellikle 24 ila 48 hafta 
veya daha uzun süre sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez yemekle birlikte alınır. Her gün yaklaşık aynı 
saatlerde ribavirin alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı 
doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Ribavirini aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun 
önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Kapsülleri bütün olarak yutunuz; bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin.

İlacı eşit şekilde karıştırmak için her kullanımdan önce sıvıyı iyice çalkalayın. Sıvıyı her ölçtüğünüzde, 
kullanımdan sonra ölçüm kaşığını veya kabını yıkadığınızdan emin olun.

İlacın yan etkilerini geliştirirseniz veya bazı laboratuvar testleri durumunuzda düzelme olmadığını gösterirse, 
doktorunuz dozunuzu azaltabilir veya ribavirin almayı bırakmanızı söyleyebilir. Ribavirinin yan etkilerinden 
rahatsızsanız doktorunuzu arayın. Doktorunuz size yapmanızı söylemediği sürece dozunuzu düşürmeyiniz 
veya ribavirin almayı kesmeyiniz.

bu ilacın kullanım alanları

Ribavirin bazen viral hemorajik ateşleri (vücudun içinde ve dışında kanamaya neden olabilen virüsler, 
birçok organla ilgili sorunlar ve ölüm) tedavi etmek için de kullanılır. Biyolojik savaş durumunda 
ribavirin, kasıtlı olarak yayılan viral hemorajik ateşi tedavi etmek için kullanılabilir.
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Ribavirin bazen şiddetli akut solunum sendromunu (SARS; solunum problemlerine, zatürreye ve ölüme neden 
olabilen bir virüs) tedavi etmek için de kullanılır. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın olası riskleri hakkında 
doktorunuzla konuşun.

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

özel önlemler almalı mıyım?

Ribavirin almadan önce,

ribavirine, diğer ilaçlara veya ribavirin tabletleri, kapsülleri veya oral solüsyonun içindeki herhangi bir 
bileşene alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza 
danışın veya İlaç Kılavuzuna bakın.

didanosin (Videx) alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu ilacı alıyorsanız doktorunuz muhtemelen 
ribavirin 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: azatioprin (Azasan, Imuran); anksiyete, depresyon veya diğer akıl hastalıkları için ilaçlar; 
insan immün yetmezlik virüsü (HIV) veya edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) için nükleozid 
revers transkriptaz inhibitörleri (NRTI'ler), örneğin abakavir (Ziagen, Atripla'da, Trizivir'de), emtrisitabin 
(Emtriva, Atripla'da, Truvada'da), lamivudin (Epivir, in Combivir, Epzicom'da), stavudin (Zerit), tenofovir 
(Viread, Atripla'da, Truvada'da) ve zidovudin (Retrovir, Combivir'de, Trizivir'de); ve kanser kemoterapisi, 
siklosporin (Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune) gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar, ve 
takrolimus (Prograf). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi 
dikkatle izlemesi gerekebilir.

doktorunuza böbrek hastalığınız, karaciğer yetmezliğiniz veya otoimmün hepatitiniz (bağışıklık sistemi karaciğere 
saldırdığında oluşan karaciğer şişmesi) olup olmadığını söyleyin. Doktorunuz size ribavirin almamanızı söyleyebilir.

Çok miktarda alkol içtiyseniz veya hiç içtiyseniz, sokak uyuşturucuları kullanıyorsanız veya daha önce 
kullandıysanız, kendinizi öldürmeyi düşündüyseniz veya bunu planladıysanız veya yapmayı denediyseniz ve daha 
önce karaciğer nakli geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin. veya başka bir organ nakli. Ayrıca, depresyon, anksiyete 
veya psikoz (gerçekle temas kaybı) gibi bir akıl hastalığınız olup olmadığını da doktorunuza söyleyin; kanser; HIV 
veya AIDS; diyabet; sarkoidoz (akciğer gibi vücudun bazı bölümlerinde anormal dokunun büyüdüğü bir durum); 
Gilbert sendromu (cildin veya gözlerin sararmasına neden olabilen hafif bir karaciğer rahatsızlığı); gut 
(eklemlerde biriken kristallerin neden olduğu bir tür artrit); hepatit C dışındaki herhangi bir karaciğer hastalığı 
veya tiroid, pankreas, göz veya akciğer hastalığı.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

ribavirin'in sizi uyuşuk, baş dönmesi veya kafa karışıklığı yapabileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi 
nasıl etkilediğini bilene kadar araba veya makine kullanmayın.

ribavirin alırken alkollü içecekler içmeyin. Alkol karaciğer hastalığınızı daha da kötüleştirebilir.

Bu ilacı aldığınızda ağzınızın çok kuru olabileceğini bilmelisiniz, bu da diş ve diş etlerinizle ilgili 
sorunlara yol açabilir. Günde iki kez dişlerinizi fırçaladığınızdan ve düzenli diş muayenesi 
yaptırdığınızdan emin olun. Kusma olursa ağzınızı iyice çalkalayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Ribavirin alırken bol sıvı tükettiğinizden emin olun.
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Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Aynı gün unuttuğunuz dozu hatırlıyorsanız, ilacı hemen alınız. Ancak unuttuğunuz dozu ertesi güne 
kadar hatırlamıyorsanız ne yapacağınızı öğrenmek için doktorunuzu arayın. Kaçırılanı telafi etmek için 
çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

öksürük

mide bulantısı

kusma

ishal

kabızlık

göğüste ağrılı yanma hissi

iştah kaybı

kilo kaybı

yiyecekleri tatma yeteneğindeki değişiklikler

kuru ağız

Konsantrasyon zorluğu

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

hafıza kaybı

döküntü

kuru, tahriş olmuş veya kaşıntılı cilt

terlemek

ağrılı veya düzensiz adet kanaması (dönem)

kas veya kemik ağrısı

saç kaybı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtiler nadirdir, ancak bunlardan 
herhangi birini veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenenleri yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

kurdeşen

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

ses kısıklığı

yutma veya nefes almada zorluk
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mide ağrısı veya alt sırt

kanlı ishal

dışkıda parlak kırmızı kan

siyah, katranlı tabureler

mide şişkinliği

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

koyu renkli idrar

cilt veya gözlerin sararması

olağandışı kanama veya morarma

görme değişiklikleri

ateş, titreme ve diğer enfeksiyon belirtileri

depresyon

kendine zarar vermeyi veya öldürmeyi düşünmek

ruh hali değişiklikleri

aşırı endişe

sinirlilik

Geçmişte bu maddeleri kullandıysanız, sokak uyuşturucuları veya alkol kullanmaya yeniden başlama

soğuğa karşı hoşgörüsüzlük

Ribavirin çocuklarda büyümeyi ve kilo alımını yavaşlatabilir. Çocuğunuza bu ilacı vermenin riskleri hakkında 

çocuğunuzun doktoruyla konuşun.

Ribavirin başka 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. Ribavirin 
tabletlerini ve kapsüllerini oda sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın. 
Ribavirin oral solüsyonunu buzdolabında veya oda sıcaklığında saklayın.

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. Seninle konuş
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topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi almak için eczacınıza danışın 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.

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]

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

kopegus®

Modiba®

Rebetol®

Ribasfer®

virazol®

diğer isimler

tribavirin

RTCA
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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 yetkilendirilmelidir.
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