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Tolvaptan (düşük kan sodyumu)
(tol vap' tan) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Tolvaptan (Samsca), kanınızdaki sodyum seviyesinin çok hızlı artmasına neden olabilir. Bu, ozmotik 
demiyelinizasyon sendromuna (ODS; sodyum seviyelerindeki hızlı artışların neden olabileceği ciddi sinir 
hasarı) neden olabilir. Çok miktarda alkol içtiyseniz veya içtiyseniz, yetersiz beslenmeniz varsa (vücut 
sağlık için gerekli besinlerden yoksunsa) ve karaciğer hastalığınız varsa veya kanınızda aşırı düşük 
sodyum seviyeleri varsa veya daha önce olduysa doktorunuza söyleyin. .

Siz ve doktorunuz ODS'yi önlemek için bazı önlemler alacaksınız. Doktorunuzun sizi yakından takip 
edebilmesi için hastanede tolvaptan (Samsca) ile tedavinize başlayacaksınız. Doktorunuz hastaneden 
çıktıktan sonra tolvaptan (Samsca) almaya devam etmenizi söylerse, tedaviye kendi başınıza 
başlamamalısınız. İlacı yeniden başlattığınızda hastaneye geri dönmeniz gerekecektir.

Tolvaptan (Samsca) ile tedaviniz sırasında ODS'yi önlemeye yardımcı olmak için susadığınız zaman su 
içmeniz gerekecektir. Susadığınızı hissetmiyorsanız, doktorunuz tolvaptan (Samsca) reçete 
etmeyecektir. Tedaviniz sırasında her zaman yanınızda içme suyunuz olmalıdır.

Aşağıdaki ODS semptomlarından herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuza söyleyiniz: konuşma 
güçlüğü, yutma güçlüğü, yiyecek veya içeceklerin boğazınıza takıldığını hissetme, uyuşukluk, kafa 
karışıklığı, ruh hali değişiklikleri, kontrol edilmesi zor vücut hareketleri, halsizlik kollar veya bacaklar 
veya nöbetler.

Tolvaptanın, belirli bir tür kalıtsal böbrek hastalığı olan yetişkinlerde böbrek fonksiyonunun kötüleşmesini 
yavaşlatmak için tablet (Jynarque) olarak da mevcut olduğunu bilmelisiniz. Bu böbrek hastalığınız varsa, 
tolvaptan (Samsca) almamalısınız. Tolvaptan ile karaciğer sorunları riski nedeniyle, Jynarque yalnızca özel bir 
sınırlı dağıtım programı aracılığıyla kullanılabilir. Bu monografi, yalnızca kandaki düşük sodyum düzeylerini 
tedavi etmek için kullanılan tolvaptan tabletleri (Samsca) hakkında bilgi verir. Bu ilacı böbrek fonksiyonunuzun 
kötüleşmesini yavaşlatmak için kullanıyorsanız, tolvaptan (böbrek hastalığı) başlıklı monografı okuyun.

Doktorunuz veya eczacınız, tolvaptan 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 ziyaret edebilirsiniz
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Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) web sitesi
(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.

Tolvaptan (Samsca) alma riski hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Tolvaptan (Samsca), kalp yetmezliği (kalbin vücudun her yerine yeterince kan pompalayamaması durumu), 
uygunsuz antidiüretik hormon sendromu (SIADH; vücudun su tutmasına neden olan belirli bir doğal 
maddeyi çok fazla ürettiği durum) veya diğer koşullar. Tolvaptan, vazopressin V adı verilen bir ilaç 
sınıfındadır.2reseptör antagonistleri. Vücuttan idrar olarak atılan su miktarını artırarak çalışır. Sıvının 
vücuttan uzaklaştırılması, kandaki sodyum seviyesinin artmasına yardımcı olur.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Tolvaptan (Samsca) ağızdan alınacak bir tablet olarak gelir. Genellikle 30 günden fazla olmamak üzere günde 
bir kez aç veya tok karnına alınır. Tedavinizin başlangıcında size hastanede düzenli olarak planlanmış bir saatte 
tolvaptan (Samsca) verilecektir. Taburcu olduktan sonra evde tolvaptan (Samsca) almanız söylendiyse, her gün 
yaklaşık aynı saatte almalısınız. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir 
kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Tolvaptan'ı (Samsca) aynen anlatıldığı gibi alın. 
Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Doktorunuz muhtemelen size düşük dozda bir tolvaptan (Samsca) ile başlayacak ve dozunuzu her 24 saatte bir defadan fazla 

olmamak üzere kademeli olarak artıracaktır.

Tolvaptan (Samsca) almayı bıraktıktan sonra ne yapmanız gerektiği konusunda doktorunuzla konuşun. Muhtemelen 

içtiğiniz sıvı miktarını sınırlamanız gerekecek ve doktorunuz bu süre boyunca sizi dikkatle izleyecektir.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Tolvaptan (Samsca) almadan önce,

tolvaptan'a (Samsca, Jynarque), diğer ilaçlara veya tolvaptan tabletlerindeki bileşenlerden herhangi 
birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza 
danışın veya İlaç Kılavuzuna bakın.

ketokonazol (Nizoral) veya itrakonazol (Sporanox) gibi belirli mantar önleyici ilaçlar alıyorsanız doktorunuza 
söyleyin; klaritromisin (Biaxin); indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir) veya sakinavir 
(Invirase) gibi HIV için belirli ilaçlar; desmopresin (dDAVP, Stimate); nefazodon; veya
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telitromisin (Ketek). Bu ilaçlardan bir veya daha fazlasını alıyorsanız, doktorunuz size tolvaptan (Samsca) 
almamanızı söyleyebilir.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve besin takviyelerini doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: benazepril (Lotrel'de Lotensin), kaptopril, 

enalapril (Vasotec, Vaseretic'te), fosinopril, lisinopril (Prinivil, Zestril, Zestoretic'te), moeksipril gibi anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri , perindopril, (kinapril (Accupril, Accuretic'te, Quinaretic'te), ramipril (Altace) ve trandolapril 

(Tarka); kandesartan (Atacand), eprosartan, irbesartan (Avapro, Avalide'de), losartan (Cozaar) gibi anjiyotensin II reseptör blokerleri , Hyzaar'da), olmesartan (Benicar, Benicar'da HCT, Tribenzor'da), telmisartan (Micardis, Twynsta'da) ve 

valsartan (Diovan, Prexxartan, Entresto'da, Exforge'da), aprepitant (Emend); fenobarbital gibi barbitüratlar; karbamazepin (Carbatrol, Equetro, Tegretol); siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); desmopressin (dDAVP, Minirin, Noctiva), 

digoksin (Lanoxin); diltiazem (Cardizem, Diltzac, Tiazac); diüretikler (su hapları); eritromisin (EES, ERYC, Eritrosin, PCE); flukonazol (Diflucan); fenitoin (Dilantin); potasyum takviyeleri; rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rimactane, Rifadin, 

Rifater'de, Rifamate'de); rifapentin (Priftin); ve verapamil (Calan, Verelan, Tarka'da). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da tolvaptan (Samsca) ile 

etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun. desmopressin (dDAVP, Minirin, Noctiva), digoksin (Lanoxin); diltiazem (Cardizem, Diltzac, Tiazac); 

diüretikler (su hapları); eritromisin (EES, ERYC, Eritrosin, PCE); flukonazol (Diflucan); fenitoin (Dilantin); potasyum takviyeleri; rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rimactane, Rifadin, Rifater'de, Rifamate'de); rifapentin (Priftin); ve verapamil (Calan, 

Verelan, Tarka'da). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da tolvaptan (Samsca) ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil 

olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun. desmopressin (dDAVP, Minirin, Noctiva), digoksin (Lanoxin); diltiazem (Cardizem, Diltzac, Tiazac); diüretikler (su hapları); eritromisin (EES, ERYC, Eritrosin, PCE); 

flukonazol (Diflucan); fenitoin (Dilantin); potasyum takviyeleri; rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rimactane, Rifadin, Rifater'de, Rifamate'de); rifapentin (Priftin); ve verapamil (Calan, Verelan, Tarka'da). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 

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

bildirdiğinizden emin olun. fenitoin (Dilantin); potasyum takviyeleri; rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rimactane, Rifadin, Rifater'de, Rifamate'de); rifapentin (Priftin); ve verapamil (Calan, Verelan, Tarka'da). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 

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

bildirdiğinizden emin olun. fenitoin (Dilantin); potasyum takviyeleri; rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rimactane, Rifadin, Rifater'de, Rifamate'de); rifapentin (Priftin); ve verapamil (Calan, Verelan, Tarka'da). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 

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

bildirdiğinizden emin olun.

Doktorunuza, özellikle sarı kantaron olmak üzere hangi bitkisel ürünleri aldığınızı veya almayı planladığınızı söyleyin.

Böbrek hastalığınız varsa ve idrar yapmıyorsanız, şiddetli kusma veya ishaliniz varsa veya vücudunuzdan çok fazla sıvı 
kaybettiyseniz ve baş dönmesi veya baygınlık hissediyorsanız doktorunuza söyleyin. Doktorunuz muhtemelen size 
tolvaptan (Samsca) almamanızı söyleyecektir. Sodyum seviyenizin çok hızlı bir şekilde yükseltilmesi gerekiyorsa, 
doktorunuz muhtemelen tolvaptan (Samsca) reçete etmeyecektir.

Kanınızda potasyum düzeyi yüksek olup olmadığını doktorunuza söyleyiniz.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Tolvaptan 
(Samsca) kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Bu ilacı alırken greyfurt yemeyin veya greyfurt suyu içmeyin.

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?

Tolvaptan (Samsca) yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri 
şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

susuzluk

kuru ağız

sık, aşırı idrara çıkma

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

iştah kaybı

mide bulantısı

kusma

ateş

kendini iyi hissetmiyor

olağandışı yorgunluk veya zayıflık

kaşıntı

cilt veya gözlerin sararması

Koyu idrar

midenin sağ üst kısmında ağrı

ishal

normal içememe

baş dönmesi

baygınlık

kanlı veya kahve telvesi gibi görünen kusma

kanlı veya siyah ve katranlı dışkı

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

ses kısıklığı

kurdeşen

döküntü

Tolvaptan (Samsca) 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.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine,
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İlaçlarınızı 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 aşağıdakileri içerebilir:
aşırı idrara çıkma

aşırı susuzluk

baş dönmesi

baygınlık

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun tolvaptan'a (Samsca) verdiği 

yanıtı kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyebilir.

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

samsca®

Son Revize - 08/15/2018

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin
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