
Ev →İlaçlar, Otlar ve Takviyeler → Rivaroksaban

Bu sayfanın URL'si: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611049.html

rivaroksaban
(riv'' a rox' a ban) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Atriyal fibrilasyonunuz (kalbin düzensiz atması, vücutta pıhtı oluşma olasılığının artması ve muhtemelen felce 
neden olması durumu) varsa ve felç veya ciddi kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olması için rivaroksaban 
alıyorsanız, daha yüksek risk altındasınız. Bu ilacı almayı bıraktıktan sonra felç geçirmek. Doktorunuzla 
konuşmadan rivaroksaban kullanmayı bırakmayınız. Kendinizi iyi hissetseniz bile rivaroksaban almaya devam 
edin. Herhangi bir rivaroksaban dozunu kaçırmamak için ilacınız bitmeden önce reçetenizi tekrar 
doldurduğunuzdan emin olun. Rivaroksaban almayı bırakmanız gerekiyorsa, doktorunuz bir kan pıhtısı 
oluşmasını ve felce neden olmasını önlemeye yardımcı olmak için başka bir antikoagülan ("kan sulandırıcı") 
reçete edebilir.

Rivaroksaban gibi bir "kan sulandırıcı" alırken epidural veya spinal anesteziniz varsa veya spinal ponksiyonunuz varsa, omurganızın içinde veya çevresinde felç olmanıza neden olabilecek bir kan 

pıhtısı oluşma riski vardır. Vücudunuzda kalmış bir epidural kateteriniz varsa veya tekrarlayan epidural veya spinal ponksiyonlar, spinal deformite veya spinal cerrahi geçirdiyseniz doktorunuza 

söyleyin. Anagrelid (Agrylin) alıyorsanız doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz; aspirin ve ibuprofen (Advil, Motrin, diğerleri), indometasin (Indocin), ketoprofen ve naproksen (Aleve, Anaprox, 

diğerleri) gibi diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler); silostazol; klopidogrel (Plavix); dipiridamol (Persantin); eptifibatid; heparin; prasugrel (Effient); sitalopram (Celexa) gibi seçici 

serotonin geri alım inhibitörleri, essitalopram (Lexapro), fluoksetin (Symbyax'ta Prozac), fluvoksamin (Luvox), paroksetin (Brisdelle, Paxil, Pexeva) ve sertralin (Zoloft); desvenlafaksin (Pristiq), 

duloksetin (Cymbalta, Drizalma), levomilnacipran (Fetzima), milnasipran (Savella) ve venlafaksin (Effexor) gibi serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI); tikagrelor (Brilinta); tiklopidin; 

tirofiban (Aggrastat) ve varfarin (Coumadin, Jantoven). Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız hemen doktorunuzu arayın: sırt ağrısı, kas güçsüzlüğü (özellikle bacaklarınızda ve 

ayaklarınızda), uyuşma veya karıncalanma (özellikle bacaklarınızda), bağırsaklarınızın veya mesanenizin kontrolünün kaybı veya hareket edememe. bacaklarını hareket ettir. desvenlafaksin 

(Pristiq), duloksetin (Cymbalta, Drizalma), levomilnasipran (Fetzima), milnasipran (Savella) ve venlafaksin (Effexor) gibi serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI); tikagrelor (Brilinta); 

tiklopidin; tirofiban (Aggrastat) ve varfarin (Coumadin, Jantoven). Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız hemen doktorunuzu arayın: sırt ağrısı, kas güçsüzlüğü (özellikle bacaklarınızda 

ve ayaklarınızda), uyuşma veya karıncalanma (özellikle bacaklarınızda), bağırsaklarınızın veya mesanenizin kontrolünün kaybı veya hareket edememe. bacaklarını hareket ettir. desvenlafaksin 

(Pristiq), duloksetin (Cymbalta, Drizalma), levomilnacipran (Fetzima), milnasipran (Savella) ve venlafaksin (Effexor) gibi serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI); tikagrelor (Brilinta); 

tiklopidin; tirofiban (Aggrastat) ve varfarin (Coumadin, Jantoven). Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız hemen doktorunuzu arayın: sırt ağrısı, kas güçsüzlüğü (özellikle bacaklarınızda 

ve ayaklarınızda), uyuşma veya karıncalanma (özellikle bacaklarınızda), bağırsaklarınızın veya mesanenizin kontrolünün kaybı veya hareket edememe. bacaklarını hareket ettir.

Rivaroksaban alma riski hakkında doktorunuzla konuşun.

Doktorunuz veya eczacınız, rivaroksaban ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her tekrar 
doldurduğunuzda size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice 
okuyunuz ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Ayrıca
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Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) web sitesini ziyaret edin
(http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM280333.pdf [http://www.fda.gov/downloads/Drugs/
DrugSafety/UCM280333.pdf]) veya İlaç Rehberini edinmek için üreticinin web sitesini ziyaret edin.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Rivaroxaban, yetişkinlerde derin ven trombozu (DVT; genellikle bacakta bir kan pıhtısı) ve pulmoner emboli (PE; 
akciğerde bir kan pıhtısı) tedavisinde kullanılır. Rivaroxaban, yetişkinlerde başlangıç   tedavisi tamamlandıktan 
sonra DVT ve PE'nin tekrar oluşmasını önlemek için de kullanılır. Ayrıca, kalp kapağından kaynaklanmayan 
atriyal fibrilasyonu (kalbin düzensiz atması, vücutta pıhtı oluşma olasılığını artırması ve muhtemelen felce 
neden olması durumu) olan yetişkinlerde felç veya ciddi kan pıhtılarının önlenmesine yardımcı olmak için 
kullanılır. hastalık. Rivaroxaban ayrıca kalça protezi veya diz protezi ameliyatı olan yetişkinlerde veya ciddi 
hastalıklar nedeniyle hastaneye yatırılan ve hareket kabiliyetinin azalması veya diğer risk faktörleri nedeniyle 
pıhtı geliştirme riski taşıyan kişilerde DVT ve PE'yi önlemek için kullanılır. Ayrıca koroner arter hastalığı (kalbe 
kan sağlayan kan damarlarının daralması) veya periferik arter hastalığı (kan damarlarında zayıf dolaşım) olan 
yetişkinlerde kalp krizi, felç veya ölüm riskini azaltmak için aspirin ile birlikte kullanılır. kollara ve bacaklara kan 
sağlayan). Rivaroxaban ayrıca, en az 5 günlük başlangıç   antikoagülasyon (kan sulandırıcı) tedavisi görmüş 
çocuklarda ve bazı bebeklerde DVT ve PE'nin tekrar oluşmasını önlemek ve tedavi etmek için kullanılır. 
Doğuştan kalp hastalığı (kalpte doğumdan önce gelişen anormallik) olan 2 yaş ve üzeri çocuklarda kalp 
ameliyatı sonrası DVT ve PE'yi önlemek için de kullanılır. Rivaroxaban, faktör Xa inhibitörleri adı verilen bir ilaç 
sınıfındadır. Kan pıhtılarının oluşmasına yardımcı olan belirli bir doğal maddenin etkisini bloke ederek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Rivaroxaban, ağızdan almak için bir tablet ve bir süspansiyon (sıvı) olarak gelir. Rivaroksaban yetişkinlerde DVT 
veya PE tedavisinde kullanıldığında, genellikle 21 gün boyunca günde iki kez yemekle, ardından günde bir kez 
yemekle birlikte alınır. Rivaroksaban yetişkinlerde DVT veya PE'yi önlemek için kullanıldığında, genellikle en az 6 
aylık antikoagülasyon (kan sulandırıcı) tedavisinden sonra yemekle birlikte veya aç karnına alınır. Rivaroksaban 
atriyal fibrilasyonu olanlarda inmeyi önlemek için kullanıldığında, genellikle günde bir kez akşam yemeği ile 
birlikte alınır. Kalça veya diz protezi ameliyatından sonra DVT ve PE'yi önlemek için rivaroksaban alındığında, 
genellikle günde bir kez yemekle veya aç karnına alınır. İlk doz ameliyattan en az 6 ila 10 saat sonra alınmalıdır. 
Rivaroxaban genellikle kalça protezi ameliyatından sonra 35 gün ve diz protezi ameliyatından sonra 12 gün 
boyunca alınır. Rivaroksaban, ciddi hastalıklar nedeniyle hastaneye yatırılan ve hareket kabiliyetinin azalması 
nedeniyle pıhtılaşma riski taşıyan erişkinlerde DVT ve PE'yi önlemek için alındığında, genellikle hastanedeyken 
başlayarak günde bir kez aç veya tok karnına alınır. ve ardından toplam 31 ila 39 gün arasında devam eder. 
Rivaroksaban, koroner arter hastalığı veya periferik arter hastalığı olan erişkinlerde aspirin ile birlikte 
alındığında, genellikle günde iki kez aç veya tok karnına alınır. Çocuklarda ve bebeklerde DVT veya PE'yi tedavi 
etmek veya önlemek için rivaroksaban kullanıldığında, genellikle en az 5 günlük antikoagülasyon (kan 
sulandırıcı) tedavisinden sonra yemekle birlikte günde 1 ila 3 kez verilir. Rivaroksaban, doğuştan kalp hastalığı 
olan 2 yaş ve üstü çocuklarda alındığında,
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Rivaroxaban'ı her gün yaklaşık aynı saatte alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve 
anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Rivaroxaban'ı aynen 
anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Yetişkinler için tabletleri yutamıyorsanız, ezebilir ve elma püresi ile karıştırabilirsiniz. Karışımı hazırladıktan 
hemen sonra yutunuz. Rivaroxaban ayrıca belirli tipteki besleme tüplerinde de verilebilir. Bu ilacı beslenme 
tüpünüzden almanız gerekip gerekmediğini doktorunuza sorun. Doktorunuzun talimatlarını dikkatlice izleyin.

Rivaroxaban tabletleri alan çocuklar için tabletleri bütün olarak yutunuz; onları bölmeyin.

Siz veya çocuğunuz bir doz rivaroksaban oral süspansiyon aldıktan sonraki 30 dakika içinde kusar veya tükürürseniz, kusma 

olayından sonra mümkün olan en kısa sürede başka bir tam doz alın ve ardından bir sonraki dozunuzu düzenli olarak 

planlanan zamanda alın.

Rivaroxaban oral süspansiyonunu ölçmek için şu adımları izleyin:

1. Sıvıyı ölçmek için ilaçla birlikte verilen oral şırıngayı kullanın. Dozunuzu ölçmek için ev kaşığı 
kullanmayın. Ev çay kaşığı doğru ölçüm cihazları değildir ve dozunuzu ev çay kaşığı ile ölçerseniz çok 
fazla ilaç alabilir veya yeterli ilaç almayabilirsiniz.

2. Kullanmadan önce şişeyi 10 saniye hafifçe sallayın. Şişenin dibinde kalan granüller varsa, 10 saniye 
daha hafifçe sallayın. Köpürmeyi önlemek için şişeyi sallamayın.

3. Kapağı aşağı bastırarak şişe kapağını çıkarın, ardından saat yönünün tersine (sola doğru) çevirin. 
Adaptörü şişenin tepesinden çıkarmayın.

4. Pistonu aşağı bastırarak oral şırıngadaki tüm havayı şişeye doğru itin. Ardından oral şırınganın açık 
ucunu adaptöre sokun.

5. Oral şırıngayı yerinde tutarken şişeyi dikkatlice ters çevirin. Pistonu geri çekerek ilacın bir kısmını 
şişeden oral şırıngaya çekin. Pistonu tamamen dışarı çekmemeye dikkat edin.

6. Oral şırıngadaki pistonun ucuna yakın bir yerde az miktarda hava göreceksiniz. Pistonu itin, böylece 
ilaç şişeye geri döner ve hava kaybolur. Doğru ilaç dozunuzu oral şırıngaya çekmek için pistonu geri 
çekin.

7. Oral şırıngayı şişede tutarken, şırınga üstte olacak şekilde şişeyi dikkatlice yukarı doğru çevirin. 
Pistonu itmeden oral şırıngayı şişe boyun adaptöründen çıkarın. İlacı oral enjektöre çektikten hemen 
sonra alınız.

8. Oral şırınganın açık ucunu çocuğunuzun ağzının bir tarafına yerleştirin ve sıvı çocuğunuzun ağzına 
girerken pistonu yavaşça itin; Çocuğunuzun ilacı ağzına girerken yavaşça yutmasını sağlayın.

9. Dozunuz 5 mL'den fazlaysa, aynı şırıngayı birden fazla kez kullanmanız ve 3 ila 7 arasındaki adımları 
tekrarlamanız gerekecektir.

10. Adaptörü şişede bırakın. Kapağı tekrar şişeye yerleştirin ve sıkmak için saat yönünde (sağa) çevirin.

11. Oral şırıngayı temiz musluk suyuyla durulayın ve her kullanımdan sonra kurumaya bırakın.
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Kendinizi iyi hissetseniz bile rivaroksaban almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan rivaroksaban kullanmayı 

bırakmayınız. Rivaroksaban almayı bırakırsanız, kan pıhtılaşması riskiniz artabilir.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Rivaroksaban almadan önce,

rivaroksabana, diğer ilaçlara veya rivaroksaban tabletlerindeki herhangi bir bileşene alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve besin takviyelerini 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenen ilaçlardan ve 
aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: karbamazepin (Carbatrol, Epitol, Equetro, 
Tegretol, Tegretol-XR, Teril), eritromisin (EES, Eryc, Eryped, Erythrocin, diğerleri), ketokonazol, fenitoin 
(Dilantin, Phenytek), rifampin (Rifadin, Rimactane) ve ritonavir (Norvir, Kaletra'da, Viekira Pak'ta). 
Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi 
gerekebilir. Diğer birçok ilaç da rivaroksaban ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer 
almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

Doktorunuza hangi bitkisel ürünleri, özellikle de sarı kantaron (St. John's wort) aldığınızı söyleyin.

Yapay kalp kapağınız varsa veya son zamanlarda olağandışı bir morarma veya kanama fark ettiyseniz doktorunuza 
söyleyin. Doktorunuz muhtemelen size rivaroksaban almamanızı söyleyecektir.

Herhangi bir türde kanama probleminiz, antifosfolipid sendromu (APS; kanın pıhtılaşmasına neden olan bir durum), 
kanama veya midenizde veya bağırsağınızda ülser veya böbrek veya karaciğer hastalığınız olup olmadığını doktorunuza 
söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Rivaroksaban 
alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

75 yaşında veya daha büyükseniz, rivaroksaban almanın riskleri ve yararları hakkında doktorunuzla 
konuşun.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize rivaroksaban kullandığınızı söyleyin. 
Doktorunuz ameliyat veya prosedürden önce rivaroksaban almayı bırakmanızı söyleyebilir. Doktorunuz ameliyattan sonra 
rivaroksaban kullanmaya ne zaman başlamanız gerektiğini size söyleyecektir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Yetişkinler:

Rivaroxaban'ı günde bir kez alıyorsanız, o gün hatırladığınız anda unuttuğunuz dozu alınız. Ertesi 
gün düzenli doz programınıza devam edin.

DVT veya PE tedavisi için günde iki kez rivaroksaban alıyorsanız, o gün hatırladığınız anda 
unuttuğunuz dozu alın. Unuttuğunuz dozu telafi etmek için aynı anda 2 doz alabilirsiniz. Ertesi gün 
düzenli doz programınıza devam edin.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611049.html 4/7



22/04/22, 15:31 Rivaroxaban: MedlinePlus İlaç Bilgileri

CAD veya PAD'niz varsa ve DVT ve PE riskini azaltmak için günde iki kez rivaroksaban alıyorsanız ve bir 
dozu kaçırıyorsanız, normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bebekler ve çocuklar:

Rivaroxaban'ı günde bir kez alıyorsanız, o gün hatırladığınız anda unuttuğunuz dozu alınız. Ertesi 
gün düzenli doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Günde iki kez rivaroksaban alırsanız, o gün hatırladığınız anda unuttuğunuz sabah dozunu alın. 
Unuttuğunuz sabah dozunu telafi etmek için akşamları aynı anda 2 doz alabilirsiniz. Ertesi gün 
düzenli doz programınıza devam edin

Günde üç kez rivaroksaban alır ve bir dozu almayı unutursanız, unuttuğunuz dozu atlayın ve normal 
doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

kas spazmı

kollarda veya bacaklarda ağrı (çocuklarda)

kusma (çocuklarda)

karın ağrısı

öksürük (çocuklarda)

döküntü (çocuklarda)

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuzu arayın:

kanlı, siyah veya katranlı dışkı

pembe veya kahverengi idrar

kahve telvesi gibi görünen kan veya malzeme öksürmek veya kusmak

sık burun kanaması

diş etlerinden kanama

ağır adet kanaması

zayıflık

yorgunluk

baş ağrısı

baş dönmesi veya bayılma

bulanık görme

kol veya bacakta ağrı
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döküntü

kaşıntı

nefes alma veya yutma zorluğu

kurdeşen

yara bölgelerinde ağrı veya şişlik

Rivaroxaban, kanın normal olarak pıhtılaşmasını önler, bu nedenle, kesilme veya yaralanma durumunda kanamayı durdurmanız 

normalden daha uzun sürebilir. Bu ilaç ayrıca daha kolay morarmanıza veya kanamanıza neden olabilir. Kanama veya morarma 

olağandışıysa hemen doktorunuzu arayın.

Rivaroksaban 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. 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.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
olağandışı kanama veya morarma

kanlı, siyah veya katranlı dışkı
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idrarda kan

kahve telvesi gibi görünen kan veya malzeme öksürmek veya kusmak

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun rivaroksabana verdiği yanıtı kontrol 

etmek için bazı laboratuvar testleri isteyebilir.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçeteniz muhtemelen yeniden doldurulabilir değildir.

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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Son Revize - 03/15/2022

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.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611049.html 7/7

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

