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sirolimus
(efendim oh' li mus) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Sirolimus, enfeksiyon veya kanser, özellikle lenfoma (bağışıklık sisteminin bir bölümünün kanseri) veya cilt 
kanseri geliştirme riskinizi artırabilir. Cilt kanseri riskinizi azaltmak için, tedaviniz sırasında gereksiz yere 
veya uzun süre güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmayı ve koruyucu giysiler, güneş gözlüğü ve güneş 
kremi kullanmayı planlayın. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: 
ateş, boğaz ağrısı, titreme, sık veya ağrılı idrara çıkma veya diğer enfeksiyon belirtileri; ciltte yeni yaralar 
veya değişiklikler; gece terlemeleri; boyun, koltuk altı veya kasıkta şişmiş bezler; açıklanamayan kilo kaybı; 
nefes almada zorluk; göğüs ağrısı; geçmeyen zayıflık veya yorgunluk; veya midede ağrı, şişlik veya 
dolgunluk.

Sirolimus, karaciğer veya akciğer nakli yapılmış hastalarda ciddi yan etkilere veya ölüme neden olabilir. Bu ilaç, 
karaciğer veya akciğer nakillerinin reddedilmesini önlemek için verilmemelidir.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun sirolimusa tepkisini 

kontrol etmek için bazı testler isteyecektir.

Sirolimus almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Sirolimus, böbrek nakillerinin reddedilmesini önlemek için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Sirolimus, 
immünosupresanlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Vücudun bağışıklık sistemini baskılayarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Sirolimus, ağızdan almak için bir tablet ve bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Genellikle günde bir kez, her zaman yemekle 
birlikte veya her zaman yemeksiz alınır. Sirolimus almayı hatırlamanıza yardımcı olması için her gün aynı saatte alın. 
Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya 
eczacınızdan açıklamasını isteyin. Sirolimus'u aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya 
daha az almayın veya daha sık almayın.
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Tabletleri bütün olarak yutunuz; bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin.

Doktorunuz muhtemelen tedaviniz sırasında sirolimus dozunuzu ayarlayacaktır, genellikle her 7 ila 14 günde bir defadan fazla 

olmayacak şekilde.

Kendinizi iyi hissetseniz bile sirolimus almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan sirolimus almayı kesmeyiniz.

Sirolimus solüsyonu soğutulduğunda bulanıklık oluşturabilir. Bu olursa, şişeyi oda sıcaklığında bekletin 
ve pus kaybolana kadar hafifçe sallayın. Sis, ilacın hasarlı olduğu veya kullanımının güvenli olmadığı 
anlamına gelmez.

Çözelti şişelerini kullanmak için şu adımları izleyin:

1. Çözelti şişesini açın. İlk kullanımda, tıpalı plastik boruyu şişenin üst kısmı ile aynı hizaya gelene kadar 
şişeye sıkıca sokun. Yerleştirildikten sonra şişeden çıkarmayın.

2. Her kullanım için, amber şırıngalardan birini, piston tamamen içeri itilmiş şekilde plastik tüpteki 
açıklığa sıkıca sokun.

3. Doktorunuzun reçete ettiği solüsyon miktarını, pistonun siyah çizgisinin alt kısmı şırınga üzerindeki 
doğru işaretle aynı hizaya gelene kadar şırınganın pistonunu hafifçe çekerek çekin. Şişeyi dik tutun. 
Şırıngada kabarcıklar oluşursa, şırıngayı şişeye boşaltın ve bu adımı tekrarlayın.

4. Şırıngayı en az 2 ons (60 mililitre [1/4 fincan]) su veya portakal suyu içeren bir cam veya plastik kaba 
boşaltın. Elma suyu, greyfurt suyu veya diğer sıvıları kullanmayın. 1 dakika kuvvetlice karıştırın ve 
hemen için.

5. Bardağa en az 4 ons (120 mililitre [1/2 fincan]) su veya portakal suyu doldurun. Güçlü bir şekilde karıştırın ve 
durulama solüsyonunu için.

6. Kullanılmış şırıngayı atın.

Yanınızda dolu bir şırınga taşımanız gerekiyorsa, şırınganın üzerine bir kapak takın ve şırıngayı 
taşıma çantasına koyun. İlacı 24 saat içinde şırıngada kullanın.

bu ilacın kullanım alanları

Sirolimus bazen sedef hastalığını 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?

Sirolimus almadan önce,

sirolimusa, diğer ilaçlara veya sirolimus tabletleri veya solüsyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz 
varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

doktorunuza ve eczacınıza hangi reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve besin takviyelerini 
aldığınızı söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: amikasin, gentamisin, 
kanamisin, neomisin (Neo-Fradin, Neo-Rx), streptomisin gibi aminoglikozit antibiyotikler,
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ve tobramisin (Tobi); amfoterisin B (Abelcet, AmBisome, Amphocin, Fungizone); benazepril (Lotensin), kaptopril 
(Capoten), enalapril (Vasotec), fosinopril (Monopril), lisinopril (Prinivil, Zestril), moeksipril (Univasc), perindopril (Aceon), 
kinapril (Accupril) gibi anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri, ramipril (Altace) ve trandolapril (Mavik); 
klotrimazol (Lotrimin), flukonazol (Diflucan), itrakonazol (Sporanox), ketokonazol (Nizoral) ve vorikonazol (Vfend) gibi 
mantar önleyiciler; bromokriptin (Sikloset, Parlodel); simetidin (Tagamet); sisaprid (Propulsid) (ABD'de mevcut değildir); 
klaritromisin (Biaxin); danazol (Danokrin); diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac); eritromisin (EES, E-Mycin, Eritrosin); 
indinavir (Crixivan) ve ritonavir (Norvir, Kaletra'da) gibi HIV proteaz inhibitörleri; kolesterol için bazı ilaçlar; 
karbamazepin (Tegretol), fenobarbital (Luminal) ve fenitoin (Dilantin) gibi nöbet ilaçları; metoklopramid (Reglan); 
nikardipin (Cardene); rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane); rifapentin (Priftin); telitromisin (Ketek); 
troleandomisin (TAO) (ABD'de mevcut değildir); ve verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan). Doktorunuzun 
ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Verelan). Doktorunuzun 
ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Verelan). Doktorunuzun 
ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Siklosporin (Neoral) yumuşak jelatin kapsüller veya solüsyon alıyorsanız, bunları sirolimustan 4 saat önce 
alınız.

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

doktorunuza, yüksek kolesterol veya trigliserit veya karaciğer hastalığınız olup olmadığını söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Sirolimus almaya 
başlamadan önce, sirolimus alırken ve sirolimusun kesilmesinden sonraki 12 hafta boyunca etkili bir 
doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. Sirolimus alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize sirolimus kullandığınızı 
söyleyin.

Doktorunuzla konuşmadan herhangi bir aşı olmayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Bu ilacı alırken greyfurt suyu içmekten kaçının.

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?

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

karın ağrısı

baş ağrısı

kabızlık

ishal

mide bulantısı

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

olağandışı kanama veya morarma

öksürük

şişmiş, kırmızı, çatlamış, pullu cilt

kurdeşen

döküntü

kaşıntı

nefes alma veya yutma zorluğu

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

ses kısıklığı

Sirolimus 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. Tabletleri oda 
sıcaklığında ve ışıktan, aşırı ısıdan ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın. Sıvı ilaçları buzdolabında, 
ışıktan uzakta, ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin ve şişe açıldıktan bir ay sonra kullanılmayan ilaçları 
atın. Dondurmayın. Gerekirse şişeleri oda sıcaklığında 15 güne kadar saklayabilirsiniz.

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.

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
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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

rapamune®

diğer isimler

rapamisin
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