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Sevelamer
(se vel' a mer) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Sevelamer, diyalize giren kronik böbrek hastalığı olan kişilerde yüksek kan fosfor seviyelerini kontrol 
etmek için kullanılır (böbrekler düzgün çalışmadığında kanı temizlemek için tıbbi tedavi). Sevelamer, 
fosfat bağlayıcılar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Diyetinizdeki besinlerden aldığınız fosforu bağlar ve 
kan dolaşımınıza emilmesini engeller.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Sevelamer, bir tablet ve ağızdan alınacak bir süspansiyon için bir toz olarak gelir. Genellikle yemeklerle birlikte 
günde üç kez alınır. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı 
doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Sevelamer'i aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun 
önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Tabletleri kırmayın veya ezmeyin.

Doktorunuz muhtemelen dozunuzu, 2 haftada bir defadan daha sık olmamak üzere, fosfor kan seviyelerinize göre 

ayarlayacaktır.

Süspansiyon için toz alıyorsanız, ilaçla birlikte gelen üreticinin kullanım talimatlarını dikkatlice 
okuyun. Bu talimatlar, dozunuzu nasıl hazırlayacağınızı ve ölçeceğinizi açıklar. Tozu dozunuz için 
önerilen miktarda su ile karıştırın ve karışımı kuvvetlice karıştırın. Toz çözülmediği için karışım 
bulanık olacaktır. Alternatif olarak, tozu bir yiyecek veya içecekle karıştırabilirsiniz. Karışımı 
mikrodalgaya koymayın veya tozu ısıtılmış yiyeceklere veya sıvılara eklemeyin. Karışımı hazırladıktan 
hemen sonra (30 dakika içinde) yemeğinizin bir parçası olarak alınız. Karışım hazırlandıktan sonra 30 
dakika içinde alınmazsa, karışımı atın.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Sevelamer'i almadan önce,
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sevelamer'e, diğer ilaçlara veya sevelamer tabletleri veya süspansiyon tozundaki bileşenlerden herhangi 
birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini 
ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Doktorunuz sevelamer almadan önce veya 
sonra belirli zamanlarda ilaçlarınızı almanızı, ilaçlarınızın dozlarını değiştirmenizi veya yan etkiler 
açısından sizi dikkatle izlemenizi söyleyebilir. Siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune), 
levotiroksin (Levo-T, Synthroid, Tirosint, diğerleri) veya takrolimus (Astagraf, Prograf, Protopic) 
alıyorsanız, bunları sizden en az 1 saat önce veya 3 saat sonra almalısınız. sevelamer almış. 
Sevelamer aldıktan en az 2 saat önce veya 6 saat sonra siprofloksasin (Cipro) alınız. Ayrıca 
sevelamer almadan en az 2 saat önce mikofenolat (Cellcept) alınız.

Midenizde veya bağırsaklarınızda tıkanıklık varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz muhtemelen size sevelamer 
almamanızı söyleyecektir.

Yutma güçlüğü çekiyorsanız veya ülser (mide veya bağırsak zarında yaralar), iltihaplı bir bağırsak 
hastalığı, kabızlık gibi mide veya bağırsak sorunlarınız varsa veya daha önce olduysa veya mide veya 
bağırsaklarınızda ameliyat olup olmadığını doktorunuza söyleyin.

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

sevelamer'in vücuttaki vitamin ve folik asit düzeylerini azaltabileceğini bilmelisiniz. Sevelamer ile tedaviniz 
sırasında bu vitaminlerden ek miktarda almanız gerekip gerekmediğini öğrenmek için doktorunuzla 
konuşun.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz size düşük fosforlu bir diyet uygulamanız talimatını verebilir. Bu yönergeleri dikkatlice izleyin. Yüksek 

miktarda fosfor içeren gıdalar hakkında doktorunuzla konuşun.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift 
doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

ishal

kusma

mide bulantısı

karın ağrısı

gaz

göğüste ağrılı yanma hissi

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

siyah ve katranlı tabureler

dışkıda kırmızı kan

Sevelamer 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.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Sevelamer'e cevabınızı belirlemek için 

doktorunuz bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

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
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Renagel®

Renvela®
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