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teriflunomid
(ter'' i floo' noe mide) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Teriflunomid, karaciğer nakli gerektirebilecek ciddi veya yaşamı tehdit eden karaciğer hasarına neden 
olabilir. Karaciğer hasarına neden olduğu bilinen diğer ilaçları kullanan kişilerde ve halihazırda karaciğer 
hastalığı olan kişilerde karaciğer hasarı riski artabilir. Karaciğer hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. 
Doktorunuz size teriflunomid almamanızı söyleyebilir. Doktorunuza ve eczacınıza aldığınız tüm ilaçlar 
hakkında bilgi verin, böylece ilaçlarınızdan herhangi birinin teriflunomid ile tedaviniz sırasında karaciğer 
hasarı geliştirme riskinizi artırıp artırmadığını kontrol edebilirler. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini 
yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: mide bulantısı, kusma, aşırı yorgunluk, olağandışı kanama veya 
morarma, enerji eksikliği, iştahsızlık, midenin sağ üst kısmında ağrı, ciltte veya gözlerde sararma , koyu 
renkli idrar, veya grip benzeri semptomlar. Karaciğer hasarından şüpheleniliyorsa, doktorunuz 
teriflunomid'i durdurabilir ve size teriflunomidin vücudunuzdan daha hızlı atılmasına yardımcı olacak bir 
tedavi verebilir.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, tedaviye başlamadan önce 
ve tedaviniz sırasında vücudunuzun teriflunomide yanıtını kontrol etmek için düzenli olarak bazı testler 
isteyecektir.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız teriflunomid almayınız. Teriflunomid fetüse zarar 
verebilir. Negatif sonuçlarla bir hamilelik testi yaptırmadan ve doktorunuz size hamile olmadığınızı 
söyleyene kadar teriflunomid almaya başlamamalısınız. Teriflunomid kullanmaya başlamadan önce, 
teriflunomid ile tedaviniz sırasında ve tedaviden sonraki 2 yıla kadar, kan testleri kanınızda yeterince 
düşük teriflunomid düzeyine sahip olduğunuzu gösterene kadar etkili bir doğum kontrol yöntemi 
kullanmalısınız. Teriflunomid tedavisi sırasında veya tedavinizden 2 yıl sonra adetiniz gecikirse, 
adetiniz gecikirse veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız hemen doktorunuzu arayınız. 
Erkekseniz ve eşiniz hamile kalabiliyorsa, tedaviniz sırasında siz ve eşiniz etkin doğum kontrolü 
kullanmalısınız.

Doktorunuz veya eczacınız, teriflunomid 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/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm 
[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) veya İlaç Rehberini edinmek için üreticinin web 
sitesini ziyaret edin.

Teriflunomid almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Teriflunomid, çeşitli multipl skleroz formları (MS; sinirlerin düzgün çalışmadığı ve insanların güçsüzlük, 
uyuşukluk, kas koordinasyonu kaybı ve görme, konuşma ve mesane kontrolü ile ilgili sorunlar 
yaşayabileceği bir hastalık) olan yetişkinleri tedavi etmek için kullanılır. :

klinik olarak izole sendrom (CIS; en az 24 saat süren sinir semptom epizodları),

tekrarlayan ve düzelen formlar (semptomların zaman zaman alevlendiği hastalık seyri) veya

ikincil ilerleyici formlar (nükslerin daha sık meydana geldiği hastalık seyri).

Teriflunomid, immünomodülatör ajanlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Enflamasyonu azaltarak ve sinir 
hasarına neden olabilecek bağışıklık hücrelerinin etkisini azaltarak çalıştığı düşünülmektedir.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Teriflunomid ağızdan almak için bir tablet olarak gelir. Genellikle günde bir kez aç veya tok karnına alınır. 
Teriflunomid'i her gün yaklaşık aynı saatte alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve 
anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Teriflunomid'i aynen 
anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Teriflunomid, multipl skleroz semptomlarını kontrol etmeye yardımcı olabilir, ancak tedavi etmez. Kendinizi iyi 

hissetseniz bile teriflunomid almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan teriflunomid kullanmayı bırakmayınız.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Teriflunomid almadan önce,

teriflunomide (döküntü, kurdeşen, nefes darlığı, yüz, göz, ağız, boğaz, dil, dudaklar, eller, ayaklar, ayak 
bilekleri veya alt bacak), leflunomide (Arava) karşı alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. , 
diğer ilaçlar veya teriflunomid tabletlerdeki bileşenlerden herhangi biri. Bileşenlerin bir listesi için 
eczacınıza danışın veya İlaç Kılavuzuna bakın.

leflunomid (Arava) alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu ilacı alıyorsanız doktorunuz 
muhtemelen teriflunomid almamanızı söyleyecektir.
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aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenen ilaçlardan ve aşağıdakilerden herhangi birini 

belirttiğinizden emin olun: alosetron (Lotronex); varfarin (Coumadin, Jantoven) gibi antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar'); atorvastatin (Lipitor, Caduet'te); sefaklor; simetidin (Tagamet); siprofloksasin (Cipro); duloksetin (Cymbalta); 

eltrombopag (Promacta); furosemid (Lasix); gefitinib (Iressa); ketoprofen; kanser, HIV veya AIDS ilaçları gibi sinir hasarına neden olabilecek ilaçlar; azatioprin (Azasan, Imuran), siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus 

(Rapamune) ve takrolimus (Astagraf, Envarsus XR, Prograf) gibi bağışıklık sistemini baskılayan diğer ilaçlar; metotreksat (Otrexup, Rasuvo, Trexall); mitoksantron; nateglinid (Starlix); oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları); paklitaksel 

(Abraxane, Taxol); penisilin G; pioglitazon (Actos, Actoplus Met'te, Duetact'te); pravastatin (Pravachol); repaglinid (Prandin, Prandimet'te); rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de); rosiglitazon (Avandia); rosuvastatin (Crestor); 

simvastatin (Zocor, Vytorin'de); teofilin (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, diğerleri); tizanidin (Zanaflex); ve zidovudin (Retrovir, Combivir'de, Trizivir'de). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle 

izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da teriflunomid ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun. Trexall); mitoksantron; nateglinid (Starlix); 

oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları); paklitaksel (Abraxane, Taxol); penisilin G; pioglitazon (Actos, Actoplus Met'te, Duetact'te); pravastatin (Pravachol); repaglinid (Prandin, Prandimet'te); rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, 

Rifater'de); rosiglitazon (Avandia); rosuvastatin (Crestor); simvastatin (Zocor, Vytorin'de); teofilin (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, diğerleri); tizanidin (Zanaflex); ve zidovudin (Retrovir, Combivir'de, Trizivir'de). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 

değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da teriflunomid ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden 

emin olun. Trexall); mitoksantron; nateglinid (Starlix); oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları); paklitaksel (Abraxane, Taxol); penisilin G; pioglitazon (Actos, Actoplus Met'te, Duetact'te); pravastatin (Pravachol); repaglinid (Prandin, 

Prandimet'te); rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de); rosiglitazon (Avandia); rosuvastatin (Crestor); simvastatin (Zocor, Vytorin'de); teofilin (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, diğerleri); tizanidin (Zanaflex); ve zidovudin (Retrovir, 

Combivir'de, Trizivir'de). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da teriflunomid ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak 

üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun. oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları); paklitaksel (Abraxane, Taxol); penisilin G; pioglitazon (Actos, Actoplus Met'te, Duetact'te); pravastatin (Pravachol); repaglinid 

(Prandin, Prandimet'te); rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de); rosiglitazon (Avandia); rosuvastatin (Crestor); simvastatin (Zocor, Vytorin'de); teofilin (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, diğerleri); tizanidin (Zanaflex); ve zidovudin 

(Retrovir, Combivir'de, Trizivir'de). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da teriflunomid ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da 

dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun. oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları); paklitaksel (Abraxane, Taxol); penisilin G; pioglitazon (Actos, Actoplus Met'te, Duetact'te); pravastatin (Pravachol); repaglinid (Prandin, Prandimet'te); rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de); rosiglitazon (Avandia); rosuvastatin (Crestor); simvastatin (Zocor, Vytorin'de); teofilin (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, diğerleri); tizanidin (Zanaflex); ve zidovudin (Retrovir, Combivir'de, Trizivir'de). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da teriflunomid ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun. Duetact'ta); pravastatin (Pravachol); repaglinid (Prandin, Prandimet'te); rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de); rosiglitazon (Avandia); rosuvastatin (Crestor); simvastatin (Zocor, Vytorin'de); teofilin (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, diğerleri); tizanidin (Zanaflex); ve zidovudin (Retrovir, Combivir'de, Trizivir'de). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da teriflunomid ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun. Duetact'ta); pravastatin (Pravachol); repaglinid (Prandin, Prandimet'te); rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de); rosiglitazon (Avandia); rosuvastatin (Crestor); simvastatin (Zocor, Vytorin'de); teofilin (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, diğerleri); tizanidin (Zanaflex); ve zidovudin (Retrovir, Combivir'de, Trizivir'de). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da teriflunomid ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun. teofilin (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, diğerleri); tizanidin (Zanaflex); ve zidovudin (Retrovir, Combivir'de, Trizivir'de). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da teriflunomid ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun. teofilin (Elixophyllin, Theo-24, Uniphyl, diğerleri); tizanidin (Zanaflex); ve zidovudin (Retrovir, Combivir'de, Trizivir'de). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da teriflunomid ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

Doktorunuza, geçmeyen devam eden bir enfeksiyon da dahil olmak üzere şu anda bir enfeksiyonunuz olup 
olmadığını veya başka bir ilaç aldıktan sonra ciddi bir cilt reaksiyonunuz olup olmadığını söyleyin; diyabet; 
Solunum Problemleri; kemik iliğini veya bağışıklık sistemini etkileyen kanser veya diğer durumlar; yüksek kan 
basıncı; periferik nöropati (MS semptomlarınızdan farklı hissettiren ellerde veya ayaklarda uyuşma, yanma veya 
karıncalanma); veya böbrek hastalığı.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Teriflunomid alırken emzirmeyin.

eşiniz hamile kalmayı planlıyorsa, teriflunomidin kesilmesi ve bu ilacın vücudunuzdan daha hızlı 
atılmasına yardımcı olacak bir tedavi hakkında doktorunuzla konuşmalısınız. Eşiniz hamile kalmayı 
planlamıyorsa, teriflunomid ile tedaviniz sırasında ve tedaviden sonraki 2 yıla kadar, kan testleri 
teriflunomid seviyenizin yeterince düşük olduğunu gösterene kadar, siz ve eşiniz etkili bir doğum 
kontrol yöntemi kullanmalısınız. kan.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere bir ameliyat geçiriyorsanız, doktora veya dişçiye teriflunomid kullandığınızı 
söyleyin.

Halihazırda tüberküloz (TB; ciddi bir akciğer enfeksiyonu) kapmış olabilirsiniz, ancak hastalığın herhangi bir belirtisine sahip 
değilsiniz. Tüberküloz geçirdiyseniz veya daha önce geçirdiyseniz, TB'nin yaygın olduğu bir ülkede yaşadıysanız veya bu ülkeyi 
ziyaret ettiyseniz veya verem olan veya daha önce tüberküloz geçirmiş birinin etrafında bulunduysanız doktorunuza söyleyin. 
Teriflunomid ile tedavinize başlamadan önce doktorunuz tüberküloz olup olmadığınızı görmek için bir deri testi yapacaktır. 
TB'niz varsa, doktorunuz teriflunomid kullanmaya başlamadan önce bu enfeksiyonu tedavi edecektir.

teriflunomid kullanırken ve kullanmayı bıraktıktan sonraki 6 ay boyunca doktorunuzla konuşmadan 
herhangi bir aşı olmayın.

teriflunomidin yüksek tansiyona neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu ilacı kullanırken tedaviye 
başlamadan önce ve düzenli olarak kan basıncınızı kontrol ettirmelisiniz.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?
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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?

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

saç kaybı

ishal

bulanık görüş

diş ağrısı

akne

eklem veya kas ağrısı

endişe

kilo kaybı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, teriflunomid almayı bırakın ve hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

hızlı, düzensiz veya yavaş kalp atışı

baş ağrısı

baş dönmesi

soluk ten

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

ateş, öksürük, boğaz ağrısı, titreme ve diğer enfeksiyon belirtileri

ellerde, kollarda, ayaklarda veya bacaklarda uyuşma, yanma veya karıncalanma

kas tonusu kaybı

bacaklarda zayıflık veya ağırlık

soğuk, gri cilt

kırmızı, soyulma veya kabarma cilt

döküntü

kurdeşen

kaşıntı

yutma zorluğu

yüz, göz, ağız, boğaz, dil veya dudakların şişmesi
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nefes darlığı

ateş, şişmiş bezler veya yüzün şişmesi ile oluşabilecek döküntü

mide, yan veya sırt ağrısı

Teriflunomid 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.

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.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613010.html 5/6

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


22/04/22, 15:21 Teriflunomid: MedlinePlus İlaç Bilgileri

rand isimleri

Aubagio®

Son Revize - 01/15/2021

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 yetkilendirilmiş olmalıdır.

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/a613010.html 6/6

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

