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tikagrelor
(tye ka' grel veya) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Ticagrelor ciddi veya yaşamı tehdit eden kanamaya neden olabilir. Şu anda normalden daha kolay kanamanıza neden olan bir durumunuz varsa veya olduysa doktorunuza söyleyiniz; Yakın 

zamanda ameliyat olduysanız veya herhangi bir şekilde yaralandıysanız; veya mide ülseriniz varsa veya daha önce olduysa; midenizde, bağırsaklarınızda veya beyninizde kanama; bir vuruş 

veya mini vuruş; polipler (kalın bağırsağın astarında anormal büyüme) gibi bağırsaklarınızda kanamaya neden olabilecek bir durum; veya karaciğer hastalığı. Varfarin (Coumadin, Jantoven) 

gibi antikoagülanlar (kan sulandırıcılar) dahil olmak üzere kanamaya neden olabilecek ilaçlar alıyorsanız doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz; heparin; kan pıhtılarını tedavi etmek veya 

önlemek için diğer ilaçlar; veya ibuprofen (Advil, Motrin) ve naproksen (Aleve) gibi steroid olmayan antienflamatuar ilaçların düzenli kullanımı. Hemen kalp baypas ameliyatına (belirli bir açık 

kalp ameliyatı türü) ihtiyacınız varsa, doktorunuz muhtemelen tikagrelor reçete etmeyecektir. Tikagrelor alırken, muhtemelen normalden daha kolay moraracak ve kanayacaksınız veya 

normalden daha uzun süre kanayacaksınız ve burun kanaması olma ihtimaliniz daha yüksek olabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu 

arayın: açıklanamayan, şiddetli, uzun süreli veya kontrol edilemeyen kanama; pembe veya kahverengi idrar; kırmızı veya siyah, katranlı tabureler; kanlı veya kahve telvesi gibi görünen 

kusma; veya kan veya kan pıhtıları tükürür. Muhtemelen normalden daha kolay moraracak ve kanayacaksınız veya normalden daha uzun süre kanayacaksınız ve burun kanamanız olma 

ihtimali daha yüksek olabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: açıklanamayan, şiddetli, uzun süreli veya kontrol edilemeyen 

kanama; pembe veya kahverengi idrar; kırmızı veya siyah, katranlı tabureler; kanlı veya kahve telvesi gibi görünen kusma; veya kan veya kan pıhtıları tükürür. Muhtemelen normalden daha 

kolay moraracak ve kanayacaksınız veya normalden daha uzun süre kanayacaksınız ve burun kanamanız olma ihtimali daha yüksek olabilir. Bununla birlikte, aşağıdaki belirtilerden herhangi 

birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: açıklanamayan, şiddetli, uzun süreli veya kontrol edilemeyen kanama; pembe veya kahverengi idrar; kırmızı veya siyah, katranlı tabureler; kanlı 

veya kahve telvesi gibi görünen kusma; veya kan veya kan pıhtıları tükürür.

Diş ameliyatı veya herhangi bir tıbbi prosedür de dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktorunuza veya diş 

hekiminize tikagrelor kullandığınızı söyleyin. Doktorunuz muhtemelen ameliyatınızın planlanmasından en az 5 gün 

önce tikagrelor almayı bırakmanızı söyleyecektir.

Doktorunuz muhtemelen tedaviniz sırasında düşük dozda (100 mg'dan az) aspirin almanızı söyleyecektir, 
ancak daha yüksek dozlarda aspirin almak tikagrelorun gerektiği gibi çalışmasını engelleyebilir. Birçok 
reçetesiz (OTC) ilaç aspirin içerir, bu nedenle tüm etiketleri dikkatlice okuduğunuzdan emin olun. 
Tikagrelor ile tedaviniz sırasında doktorunuzla konuşmadan ilave aspirin veya aspirin içeren ürünler 
almayınız.

Doktorunuz veya eczacınız, ticagrelor 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. Gıda ve İlaç Dairesi 
(FDA) web sitesini de ziyaret edebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm
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[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) veya İlaç Rehberini edinmek için üreticinin web 

sitesini ziyaret edin.

Tikagrelor almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Ticagrelor, kalp krizi geçirmiş veya akut koroner sendromu (AKS; kalbe giden kan akışının tıkanması) olan 
kişilerde ciddi veya yaşamı tehdit eden bir kalp krizi veya felç veya ölümü önlemek için kullanılır. Ayrıca, 
ACS tedavisi için koroner stentler (kan akışını iyileştirmek için tıkanmış kan damarlarına cerrahi olarak 
yerleştirilen metal tüpler) uygulanan kişilerde kan pıhtılarının oluşmasını önlemek için kullanılır. 
Ticagrelor, koroner arter hastalığı (KAH; kalbe giden kan akışının azalması) olan kişilerde ilk kez kalp krizi 
veya felç riskini azaltmak için kullanılır. Ayrıca, hafif ila orta şiddette inme veya geçici iskemik atak (TIA; 
ministroke) geçiren kişilerde daha ciddi bir inme riskini azaltmak için kullanılır. Ticagrelor, antiplatelet 
ilaçlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Ticagrelor ağızdan almak için bir tablet olarak gelir. Genellikle günde iki kez yemekle birlikte veya yemeksiz alınır. 
Tikagrelor'u her gün yaklaşık aynı saatlerde alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve 
anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Tikagrelor'u aynen 
anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Tikagrelor tabletlerini yutamıyorsanız, tableti ezebilir ve suyla karıştırabilirsiniz. Karışımı hemen içiniz, 
ardından bardağa tekrar su doldurup karıştırınız ve karışımı hemen tekrar içiniz. Nazogastrik (NG) tüpünüz 
varsa, doktorunuz veya eczacınız tikagrelorun NG tüpünden vermek üzere nasıl hazırlanacağını size 
açıklayacaktır.

Ticagrelor, yalnızca ilacı aldığınız sürece kalbiniz ve kan damarlarınızdaki ciddi sorunları önlemeye 
yardımcı olacaktır. Kendinizi iyi hissetseniz bile ticagrelor almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan 
ticagrelor kullanmayı bırakmayınız. Tikagrelor almayı bırakırsanız, kalp krizi veya felç geçirme riskiniz 
daha yüksektir. Stentiniz varsa, tikagrelor almayı çok erken bırakırsanız stentte kan pıhtısı oluşma riski de 
daha yüksektir.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Tikagrelor almadan önce,

tikagrelor'a, diğer ilaçlara veya tikagrelor tabletlerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın veya İlaç Kılavuzuna 
bakın.
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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: klaritromisin (Biaxin, PrevPak'ta) ve telitromisin (Ketek) gibi antibiyotikler; itrakonazol (Onmel, 
Sporanox), ketokonazol (Nizoral) ve vorikonazol (Vfend) gibi mantar önleyici ilaçlar; lovastatin (Altoprev, Advicor'da) ve 
simvastatin (Zocor, Simcor'da, Vytorin'de) gibi kolesterol düşürücü ilaçlar; digoksin (Lanoxin); yüksek tansiyon için ilaçlar; 
atazanavir (Reyataz, Evotaz'da), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, Kaletra'da, Viekira Pak'ta) gibi insan 
immün yetmezlik virüsü (HIV) ilaçları, ve sakinavir (Invirase); karbamazepin (Carbatrol, Equetro, Tegretol, diğerleri), 
fenobarbital ve fenitoin (Dilantin) gibi nöbet ilaçları; nefazodon; hidrokodon (Hydrocet'te, Vicodin'de, diğerleri), morfin (Avinza, 
Kadian, MSIR, diğerleri) veya oksikodon (OxyContin, Percocet'te, Roxicet'te, diğerleri) gibi ağrı için opioid (narkotik) ilaçlar; ve 
rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler 
açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. diğerleri); ve rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de). Doktorunuzun 
ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. diğerleri); ve rifampin (Rifadin, 
Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle 
izlemesi gerekebilir.

Kalp pili tarafından düzeltilmeyen düzensiz bir kalp atışınız, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH; 
akciğerleri ve solunum yollarını etkileyen bir grup hastalık) veya astım gibi bir akciğer hastalığınız olup 
olmadığını doktorunuza söyleyin.

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

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

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?

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

baş dönmesi

mide bulantısı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuzu arayın:

Dinlenirken, az miktarda egzersiz yaptıktan veya herhangi bir fiziksel aktiviteden sonra ortaya çıkan 
nefes darlığı

göğüs ağrısı

hızlı, yavaş, çarpma veya düzensiz kalp atışı

döküntü

yüz, boğaz, dil, dudaklar ve gözlerin şişmesi
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Ticagrelor 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.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
kanama

mide bulantısı

kusma

ishal

düzensiz kalp atışı

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun tikagrelor'a verdiği yanıtı kontrol 

etmek için bazı laboratuvar testleri isteyebilir.
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Herhangi bir laboratuvar testi yaptırmadan önce doktorunuza ve laboratuvar personeline tikagrelor kullandığınızı 

söyleyiniz.

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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