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solifenasin
(sol i fen' a cin) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Solifenasin (VESIcare), aşırı aktif mesaneyi (mesane kaslarının kontrolsüz bir şekilde kasıldığı ve sık idrara çıkmaya, 

acil idrara çıkma ihtiyacına ve idrara çıkmayı kontrol edememeye neden olduğu bir durum) tedavi etmek için 

kullanılır. Solifenasin (VESIcare LS), 2 yaş ve üzeri çocuklarda nörojenik detrüsör aşırı aktivitesini (beyin, omurilik veya 

sinir probleminin neden olduğu mesane kontrol durumu) tedavi etmek için kullanılır. Solifenasin, antimuskarinikler 

adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Mesane kaslarını gevşeterek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Solifenasin, ağız yoluyla alınacak bir tablet (VESIcare) ve bir süspansiyon (sıvı; VESIcare LS) olarak gelir. 
Solifenasin tabletleri genellikle günde bir kez aç veya tok karnına alınır. Solifenasin süspansiyonu (VESIcare LS) 
genellikle günde bir kez alınır. Solifenasin almayı hatırlamanıza yardımcı olması için her gün yaklaşık aynı 
saatte alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı 
doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Solifenasini aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun 
önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

İlacı eşit şekilde karıştırmak için her kullanımdan önce süspansiyonu iyice çalkalayın. Doğru ilaç miktarını 
ölçmek için oral dozlama şırıngası kullanın. Süspansiyonu doğrudan şırıngadan sonra küçük bir bardak su veya 
süt ile yutabilirsiniz. Acı bir tattan kaçınmak için süspansiyonu başka bir sıvı veya yiyecekle birlikte almaktan 
kaçının.

Tabletleri bütün olarak yutunuz; bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin. Tabletleri su veya başka bir sıvı ile 
yutunuz.

Doktorunuz muhtemelen size düşük dozda solifenasin ile başlayacak ve tedavinizin ilerleyen saatlerinde dozunuzu 

artıracaktır.

Solifenasin semptomlarınızı kontrol etmenize yardımcı olabilir ancak durumunuzu iyileştirmez. Kendinizi iyi hissetseniz 

bile solifenasin almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan solifenasin kullanmayı bırakmayınız.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
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özel önlemler almalı mıyım?

Solifenasin almadan önce,

Solifenasine, diğer ilaçlara veya solifenasin tabletleri veya oral süspansiyondaki bileşenlerden herhangi 
birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

doktorunuza ve eczacınıza hangi reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri aldığınızı söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: 
amiodaron (Nexterone, Pacerone); klaritromisin; disopiramid (Norpace); dofetilid (Tikosyn); 
eritromisin (EES, ERYC, Eritrosin); indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, 
Kaletra'da, Viekira'da) ve sakinavir (Invirase) gibi HIV proteaz inhibitörleri; itrakonazol (Sporanox), 
ketokonazol, nefazodon; pimozid; prokainamid; kinidin (Neudexta'da); sotalol (Betapace, Sorine, 
Sotylize); ve tioridazin. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından 
sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da solifenasin ile etkileşime girebilir,

Dar açılı glokom (görme kaybına neden olabilecek ciddi bir göz rahatsızlığı), idrar retansiyonu 
(mesanenizi tamamen veya hiç boşaltamama) veya mide retansiyonu (midenizin yavaş boşalması) 
olup olmadığınızı doktorunuza söyleyin. Doktorunuz size solifenasin almamanızı söyleyebilir.

Doktorunuza, uzun süreli QT aralığınız (düzensiz kalp atışı, bayılma veya ani ölüme neden 
olabilen nadir bir kalp sorunu), mesane veya sindirim sisteminde herhangi bir tıkanıklık, 
miyastenia gravis (bir kas güçsüzlüğüne neden olan sinir sistemi), ülseratif kolit (kolon [kalın 
bağırsak] ve rektum astarında şişme ve yaralara neden olan bir durum), iyi huylu prostat 
hipertrofisi (BPH, prostat büyümesi, erkek üreme organı), kabızlık ; veya karaciğer veya böbrek 
hastalığı.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Solifenasin 
kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

solifenasinin başınızı döndürebileceğini veya uyuşukluğa neden olabileceğini veya bulanık görmeye neden olabileceğini 
bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba veya makine kullanmayın.

Solifenasinin, çok ısındığında vücudunuzun soğumasını zorlaştırabileceğini bilmelisiniz. Aşırı sıcağa 
maruz kalmaktan kaçının ve sıcağa maruz kaldıktan sonra baş dönmesi, mide rahatsızlığı, baş ağrısı, 
kafa karışıklığı ve hızlı nabız gibi ateşiniz veya diğer sıcak çarpması belirtileriniz varsa doktorunuzu 
arayın veya acil tıbbi tedavi alın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Bu ilacı alırken greyfurt suyu içme konusunda doktorunuzla konuşun.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Solifenasin tabletleri (VESIcare) alıyorsanız, unuttuğunuz dozu atlayın ve bir sonraki dozunuzu ertesi 
gün normal zamanında alın. Aynı gün içinde iki doz solifenasin tableti almayınız.

Solifenasin oral süspansiyon (VESIcare LS) alıyorsanız, unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, 
son dozunuzun üzerinden 12 saatten fazla zaman geçtiyse, unuttuğunuz dozu atlayın ve normal doz 
programınıza devam edin. Aynı gün içinde iki doz solifenasin oral süspansiyon almayınız.
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Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

kuru ağız

kabızlık

karın ağrısı

mide bulantısı

kusma

göğüste ağrılı yanma hissi

kuru gözler

bulanık görme

kuru cilt

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtiler nadirdir, ancak bunlardan 
herhangi birini yaşarsanız hemen doktorunuzu arayın:

3 günden uzun süren kabızlık

ağrılı veya sık idrara çıkma

kanlı veya bulanık idrar

sırt ağrısı

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

ses kısıklığı

nefes alma veya yutma zorluğu

döküntü

kurdeşen

kaşıntı

halüsinasyonlar (var olmayan şeyleri görme veya sesleri duyma)

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

baş ağrısı

Aşırı yorgunluk

Solifenasin 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.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605019.html 3/5



15.04.22, 12:16 Solifenasin: MedlinePlus İlaç Bilgileri

(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.

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

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 şunları içerebilir:

kızarma

kuru ağız

kuru gözler

kuru cilt

bulanık görme

genişlemiş öğrenciler (gözün ortasındaki siyah daire)

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

ateş

hızlı nabız

kontrol edemediğiniz el sıkışmak

yürüme zorluğu

halüsinasyonlar (var olmayan şeyleri görme veya sesleri duyma)
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şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın .

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

VESIcare®

VESIcare LS®
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