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sakinavir
(sa kwin' a veer) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Sakinavir, insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonunu tedavi etmek için ritonavir (Norvir) ve diğer 
ilaçlarla birlikte kullanılır. Sakinavir, proteaz inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kandaki HIV 
miktarını azaltarak çalışır. Sakinavir HIV'i tedavi etmese de, edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) 
ve ciddi enfeksiyonlar veya kanser gibi HIV ile ilgili hastalıklar geliştirme şansınızı azaltabilir. Bu ilaçları 
daha güvenli seks yapmak ve başka yaşam tarzı değişiklikleri yapmakla birlikte almak, HIV virüsünün 
diğer insanlara bulaşma riskini azaltabilir.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Sakinavir, ağızdan almak için bir kapsül ve bir tablet olarak gelir. Genellikle tam bir yemekten sonra 2 saat 
içinde günde iki kez ritonavir (Norvir) ile aynı zamanda alınır. Yemeklerle birlikte alırsanız sakinaviri almayı 
hatırlamak daha kolay olabilir. Sakinavir'i her gün yaklaşık aynı saatlerde alın. Reçete etiketinizdeki talimatları 
dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. 
Sakinavir'i aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha 
sık almayın.

Tabletleri bütün olarak yutunuz; çiğnemeyin veya ezmeyin.

Kapsülü tamamen yutamıyorsanız, kapsülü açıp içindekileri şeker şurubu, sorbitol veya reçel ile 
karıştırarak sakinaviri alabilirsiniz. Her dozu hazırlamak için boş bir kaba 3 çay kaşığı (15 mL) şeker şurubu, 
sorbitol veya reçel ekleyin. Sakinavir kapsülünü açın ve içindekileri kaba ekleyin. Karışımı 30 ila 60 saniye 
karıştırın. Soğuk şurup, sorbitol veya reçel kullandıysanız, yemeden önce karışımın oda sıcaklığına 
gelmesini bekleyin. Tam dozu alabilmeniz için karışımın tamamını yediğinizden emin olun.

Kendinizi iyi hissetseniz bile sakinavir almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan sakinavir almayı kesmeyin. 

Dozları atlarsanız, reçete edilen dozdan daha az alırsanız veya sakinavir almayı bırakırsanız, durumunuzun 

tedavisi daha zor hale gelebilir.

Sakinavir ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her tekrar doldurduğunuzda doktorunuz veya eczacınız 
size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice okuyunuz ve herhangi bir 
sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Ayrıca Gıda ve
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İlaç İdaresi (FDA) web sitesi (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/
Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) veya İlaç Rehberini edinmek için üreticinin web sitesini ziyaret edin.

bu ilacın kullanım alanları

Sakinavir bazen ritonavir (Norvir) ve diğer ilaçlarla birlikte, sağlık çalışanlarında veya HIV'e maruz kalmış diğer 

kişilerde enfeksiyonun önlenmesine yardımcı olmak için kullanılır. Durumunuz için bu ilacı almanın riskleri 

hakkında doktorunuzla konuşun.

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

özel önlemler almalı mıyım?

Sakinavir almadan önce,

sakinavire, diğer ilaçlara, laktoza veya sakinavir kapsülleri veya tabletlerindeki diğer bileşenlerden herhangi 
birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Doktorunuz size sakinavir almamanızı 
söyleyebilir. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz: alfuzosin (Üroksatral); atazanavir (Reyataz, Evotaz'da); klaritromisin (Prevpac'ta Biaxin); klozapin (Clozaril, Fazaclo, Versacloz); dasatinib (Sprycel); 

dihidroergotamin (DHE 45, Migranal), ergoloid mesilatlar (Hydergine), ergonovin (Ergotrate), ergotamin (Ergomar, Cafergot'ta, Migergot'ta, diğerlerinde) ve metilergonovin (Methergine) gibi ergot ilaçları; eritromisin 

(EES, E-misin, Eritrosin, diğerleri); halofantrin; haloperidol (Haldol); amiodaron (Nexterone, Pacerone), disopiramid (Norpace), dofetilid (Tikosyn), flekainid (Tambocor), lidokain (Xylocaine), propafenon (Rhythmol) ve 

kinidin (Nuedexta'da) gibi düzensiz kalp atışı için bazı ilaçlar; lovastatin (Altoprev); lurasidon (Latuda); klorpromazin ve tioridazin gibi akıl hastalığı ve mide bulantısı için ilaçlar; ağız yoluyla midazolam; pentamidin 

(Nebupent, Pentam); pimozid (Orap); kinin (Qualaquin); rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate, Rifater'de); sildenafil (sadece akciğer hastalığı için kullanılan Revatio markası); simvastatin (Zocor, Flolopid, Vytorin'de); 

sunatinib (Sutent); takrolimus (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf); trazodon; triazolam (Halcion); veya ziprasidon (Geodon). Ayrıca rilpivirin (Edurant, Juluca, Odefsey, Complera) alıyorsanız veya son iki hafta içinde 

almayı bıraktıysanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Bu ilaçlardan bir veya daha fazlasını alıyorsanız, doktorunuz muhtemelen sakinavir almamanızı söyleyecektir. rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate, 

Rifater'de); sildenafil (sadece akciğer hastalığı için kullanılan Revatio markası); simvastatin (Zocor, Flolopid, Vytorin'de); sunatinib (Sutent); takrolimus (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf); trazodon; triazolam (Halcion); 

veya ziprasidon (Geodon). Ayrıca rilpivirin (Edurant, Juluca, Odefsey, Complera) alıyorsanız veya son iki hafta içinde almayı bıraktıysanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Bu ilaçlardan bir veya daha fazlasını 

alıyorsanız, doktorunuz muhtemelen sakinavir almamanızı söyleyecektir. rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate, Rifater'de); sildenafil (sadece akciğer hastalığı için kullanılan Revatio markası); simvastatin (Zocor, 

Flolopid, Vytorin'de); sunatinib (Sutent); takrolimus (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf); trazodon; triazolam (Halcion); veya ziprasidon (Geodon). Ayrıca rilpivirin (Edurant, Juluca, Odefsey, Complera) alıyorsanız veya 

son iki hafta içinde almayı bıraktıysanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Bu ilaçlardan bir veya daha fazlasını alıyorsanız, doktorunuz muhtemelen sakinavir almamanızı söyleyecektir. Ayrıca rilpivirin (Edurant, 

Juluca, Odefsey, Complera) alıyorsanız veya son iki hafta içinde almayı bıraktıysanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Bu ilaçlardan bir veya daha fazlasını alıyorsanız, doktorunuz muhtemelen sakinavir 

almamanızı söyleyecektir. Ayrıca rilpivirin (Edurant, Juluca, Odefsey, Complera) alıyorsanız veya son iki hafta içinde almayı bıraktıysanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Bu ilaçlardan bir veya daha fazlasını 

alıyorsanız, doktorunuz muhtemelen sakinavir 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: varfarin 

(Coumadin, Jantoven) gibi antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar'); itrakonazol (Onmel, Sporanox) gibi mantar önleyiciler ve alprazolam (Xanax), klorazepat (Gen-Xene, Tranxene), diazepam (Diastat, Valium) ve 

flurazepam gibi ketokonazol benzodiazepinler; atenolol (Tenormin, Tenoretic'te), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL, Dutoprol'de, Loressor HCT'de), nadolol (Corgard, Corzide'de) ve propranolol 

(Hemangeol, Inderal, Innopran); bosentan (Tracleer); amlodipin (Norvasc, Caduet, Lotrel ve diğerlerinde), diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, diğerleri), felodipin gibi kalsiyum kanal blokerleri, isradipin, nikardipin 

(Cardene), nifedipin (Adalat, Afeditab CR, Procardia), nimodipin (Nymalize), nisoldipin (Sular) ve verapamil (Calan, Verelan, Tarka'da); atorvastatin (Caduet'te Lipitor) gibi bazı kolesterol düşürücü ilaçlar (statinler); 

cobicistat (Tybost, Evotaz, Genvoya, Prezcobix ve Stribild'de); betametazon, budesonid (Symbicort'ta Entocort, Pulmicort, Uceris, Symbicort'ta), siklesonid (Alvesco, Zetonna, Omnaris), deksametazon, flutikazon 

(Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, Advair'de, diğerleri), metilprednizon, mometazon gibi kortikosteroidler ), prednizon (Rayos) ve triamsinolon (Kenalog); kolşisin (Colcrys, Mitigare); digoksin (Lanoxin); fentanil (Abstral, 

Actiq, Verelan, Tarka'da); atorvastatin (Caduet'te Lipitor) gibi bazı kolesterol düşürücü ilaçlar (statinler); cobicistat (Tybost, Evotaz, Genvoya, Prezcobix ve Stribild'de); betametazon, budesonid (Symbicort'ta Entocort, 

Pulmicort, Uceris, Symbicort'ta), siklesonid (Alvesco, Zetonna, Omnaris), deksametazon, flutikazon (Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, Advair'de, diğerleri), metilprednizon, mometazon gibi kortikosteroidler ), prednizon 

(Rayos) ve triamsinolon (Kenalog); kolşisin (Colcrys, Mitigare); digoksin (Lanoxin); fentanil (Abstral, Actiq, Verelan, Tarka'da); atorvastatin (Caduet'te Lipitor) gibi bazı kolesterol düşürücü ilaçlar (statinler); cobicistat 

(Tybost, Evotaz, Genvoya, Prezcobix ve Stribild'de); betametazon, budesonid (Symbicort'ta Entocort, Pulmicort, Uceris, Symbicort'ta), siklesonid (Alvesco, Zetonna, Omnaris), deksametazon, flutikazon (Arnuity Ellipta, 

Flonase, Flovent, Advair'de, diğerleri), metilprednizon, mometazon gibi kortikosteroidler ), prednizon (Rayos) ve triamsinolon (Kenalog); kolşisin (Colcrys, Mitigare); digoksin (Lanoxin); fentanil (Abstral, Actiq, siklesonid 

(Alvesco, Zetonna, Omnaris), deksametazon, flutikazon (Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, Advair'de, diğerleri), metilprednizon, mometazon (Asmanax, Dulera), prednizon (Rayos) ve triamsinolon (Kenalog); kolşisin 

(Colcrys, Mitigare); digoksin (Lanoxin); fentanil (Abstral, Actiq, siklesonid (Alvesco, Zetonna, Omnaris), deksametazon, flutikazon (Arnuity Ellipta, Flonase, Flovent, Advair'de, diğerleri), metilprednizon, mometazon 

(Asmanax, Dulera), prednizon (Rayos) ve triamsinolon (Kenalog); kolşisin (Colcrys, Mitigare); digoksin (Lanoxin); fentanil (Abstral, Actiq,
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Duragesic, diğerleri); siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune) ve sirolimus (Rapamune) gibi belirli 
immünosupresanlar; indinavir (Crixivan), ritonavir ile lopinavir (Kaletra), maravirok (Selzentry), 
nelfinavir (Viracept) veya ritonavir ile tipranavir (Aptivus) dahil olmak üzere HIV veya AIDS tedavisine 
yönelik ilaçlar; ibutilide (Corvert) ve sotalol (Betapace, Sorine, Sotylize) gibi düzensiz kalp atışı için bazı 
ilaçlar; karbamazepin (Carbatrol, Epitol, Tegretol, diğerleri), fenitoin (Dilantin, Phenytek) ve 
fenobarbital gibi nöbetleri tedavi etmek için ilaçlar; metadon (Dolophine, Metadose); nefazodon; 
omeprazol (Prilosec, Yosprela, Zegerid'de); sildenafil (Viagra), tadalafil (Adcirca, Cialis) ve vardenafil 
(Levitra, Staxyn) gibi belirli fosfodiesteraz (PDE5) inhibitörleri; ketiapin (Seroquel); kinopristin ve 
dalfopristin (Synercid); rifabutin (Mycobutin); salmeterol (Serevent, Advair'de); ve amitriptilin, 
klomipramin (Anafranil), imipramin (Surmontil, Tofranil) ve maprotilin dahil olmak üzere bazı trisiklik 
antidepresanlar. Diğer ilaçlar sakinavir ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da 
dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza ve eczacınıza bildirdiğinizden emin olun. 
Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi 
gerekebilir.

Doktorunuza hangi bitkisel ürünleri, özellikle sarı kantaron ve sarımsak kapsüllerini aldığınızı veya almayı 
planladığınızı söyleyin.

Çok miktarda alkol içtiyseniz veya hiç içtiyseniz ve sizin veya ailenizden herhangi birinin diyabeti varsa veya daha 
önce diyabet geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin. Ayrıca, düzensiz kalp atışınız, yüksek kolesterol veya 
trigliseritleriniz (kandaki yağlar) varsa veya daha önce olduysa doktorunuza söyleyin; hemofili (bir kanama 
bozukluğu); vücudun yeterli laktaz üretemediği veya laktozu tolere edemediği durumlar veya kalp veya böbrek 
hastalığı.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Sakinavir alırken hamile 
kalırsanız doktorunuzu arayın. HIV ile enfekte iseniz veya sakinavir kullanıyorsanız emzirmemelisiniz.

Sakinavirin hormonal kontraseptiflerin (doğum kontrol hapları, yamalar, halkalar veya enjeksiyonlar) etkinliğini 
azaltabileceğini bilmelisiniz. Başka bir doğum kontrol yöntemi kullanma konusunda doktorunuzla konuşun.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere bir ameliyat geçiriyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize sakinavir kullandığınızı 
söyleyin.

vücut yağınızın artabileceğini veya sırtınızın üst kısmı, boynunuz ("buffalo kambur"), göğüsleriniz ve midenizin çevresi gibi 
vücudunuzun farklı bölgelerine hareket edebileceğinin farkında olmalısınız. Yüzünüzden, bacaklarınızdan ve kollarınızdan 
vücut yağ kaybını fark edebilirsiniz.

Halihazırda şeker hastalığınız olmasa bile, bu ilacı kullanırken hiperglisemi (kan şekerinizde 
yükselmeler) yaşayabileceğinizi bilmelisiniz. Sakinavir kullanırken aşağıdaki belirtilerden herhangi 
birini yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz: aşırı susama, sık idrara çıkma, aşırı açlık, bulanık 
görme veya güçsüzlük. Bu semptomlardan herhangi biri ortaya çıkar çıkmaz doktorunuzu aramanız 
çok önemlidir, çünkü tedavi edilmeyen yüksek kan şekeri ketoasidoz denilen ciddi bir duruma neden 
olabilir. 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.

HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için ilaç kullanırken bağışıklık sisteminizin güçlenebileceğini ve halihazırda vücudunuzda 
bulunan diğer enfeksiyonlarla savaşmaya başlayabileceğini veya başka rahatsızlıkların oluşmasına neden olabileceğini 
bilmelisiniz. Bu, bu enfeksiyonların veya durumların semptomlarını geliştirmenize neden olabilir. Sakinavir ile tedaviye 
başladıktan sonra yeni veya kötüleşen semptomlarınız varsa, doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Bu ilacı alırken greyfurt yemek ve greyfurt suyu içmek hakkında doktorunuzla konuşun.
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Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda 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?

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

ishal

karın ağrısı

mide bulantısı

kusma

kabızlık

yorgunluk

sırt ağrısı

kuru dudaklar veya cilt

ateş

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

döküntü, kaşıntı, gözlerde, yüzde, ağızda, boğazda veya dudaklarda şişme, nefes alma veya yutma güçlüğü

ciltte kabarma veya soyulma

ciltte veya gözlerde sararma, iştahsızlık, grip benzeri semptomlar, aşırı yorgunluk, koyu renkli 
idrar, açık renkli dışkı, midenin sağ üst kısmında ağrı

baş dönmesi, sersemlik, yavaş, düzensiz veya çarpıntı kalp atışı, bayılma

Sakinavir 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.
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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:
boğaz ağrısı

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, vücudunuzun sakinavire tepkisini 

kontrol etmek için tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında bazı laboratuvar testleri isteyecektir. Doktorunuz ayrıca 

tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında bir elektrokardiyogram (EKG; kalpteki elektriksel aktiviteyi ölçen test) 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

virüs®

Son Revize - 06/15/2019

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin
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