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topotekan
olarak telaffuz edilir (toe'' poe tee' kan)

ÖNEMLİ UYARI:

Topotekan, kemik iliğiniz tarafından yapılan kan hücrelerinin sayısında azalmaya neden olabilir. Bu, ciddi bir 
enfeksiyon geliştirme riskinizi artırır. Zaten az sayıda kan hücreniz varsa topotekan almamalısınız. Doktorunuz, 
vücudunuzda yeterli kan hücresi olup olmadığını kontrol etmek için tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında 
düzenli olarak laboratuvar testleri isteyecektir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın: boğaz ağrısı, titreme, ateş, öksürük, yanma veya ağrılı idrara çıkma veya diğer enfeksiyon 
belirtileri; karın ağrısı; olağandışı morarma veya kanama; aşırı yorgunluk; baş ağrısı; baş dönmesi; bilinç 
bulanıklığı, konfüzyon; soluk ten; hızlı nabız; veya nefes darlığı.

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

kontrol etmek için bazı testler isteyecektir.

Topotekan almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Topotekan, farklı bir kemoterapi ilacıyla başarılı bir şekilde tedavi edilen ancak ilk kemoterapi ilacının son 
dozunun alınmasından 45 gün sonra geri dönen küçük hücreli akciğer kanserini (akciğerlerde başlayan bir 
kanser türü) tedavi etmek için kullanılır. Topotekan, topoizomeraz I inhibitörleri adı verilen bir ilaç 
sınıfındadır. Kanser hücrelerini öldürerek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Topotekan, ağızdan almak için bir kapsül olarak gelir. Yemekle birlikte veya yemeksiz alınabilir. Genellikle 21 günde 
bir 5 gün boyunca günde bir kez alınır. Bu döngüyü kaç kez tekrarlamanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir. 
Topotekanı her gün yaklaşık aynı saatte alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız 
herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Topotekanı aynen anlatıldığı gibi alın. 
Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Kapsülleri bütün olarak suyla yutunuz; açmayın, çiğnemeyin veya ezmeyin.
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Topotekan kapsülleri iki farklı güçte gelir. Doktorunuz, tam dozunuzu oluşturmak için her iki güçlü kapsülün bir 
kombinasyonunu almanızı isteyebilir. Her bir kapsül türünün neye benzediğini ve her birinden kaç tane almanız 
gerektiğini bildiğinizden emin olun. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Kapsüllerden herhangi biri kırılırsa veya sızarsa çıplak elle dokunmayın. Kırık kapsülleri doğrudan 
dokunmadan dikkatlice atın ve ardından ellerinizi sabun ve suyla iyice yıkayın. Kapsül içeriği cildinize 
temas ederse, bölgeyi hemen sabun ve suyla iyice yıkayın. Kapsül içeriği gözünüze kaçarsa, gözlerinizi 
hemen hafif akan su ile en az 15 dakika yıkayın. Herhangi bir cilt reaksiyonunuz olursa veya gözünüze ilaç 
kaçarsa doktorunuzu arayın.

İlaç aldıktan sonra kusabilirsiniz. Bu olursa, derhal doktorunuza bildirin. Aynı gün başka bir doz 
topotekan almayınız.

Bazı yan etkiler yaşarsanız, doktorunuzun tedavinizi ertelemesi veya dozunuzu ayarlaması gerekebilir. 
Topotekan ile tedaviniz sırasında doktorunuza nasıl hissettiğinizi mutlaka söyleyin.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Topotekan almadan önce,

topotekana, diğer ilaçlara veya topotekan kapsüllerinin içindeki herhangi bir bileşene alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: 
siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); ketokonazol (Nizoral); ritonavir (Norvir, Kaletra'da); veya 
sakinavir (Fortovase, Invirase). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından 
sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

böbrek hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyiniz.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Topotekan alırken hamile 
kalmamalısınız. Tedaviniz sırasında kullanabileceğiniz doğum kontrol yöntemleri hakkında 
doktorunuzla konuşun. Topotekan alırken hamile kalırsanız derhal doktorunuzu arayın. Topotekan 
fetüse zarar verebilir.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Topotekan alırken emzirmemelisiniz.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize topotekan aldığınızı 
söyleyin.

topotekanın sizi uykulu, yorgun veya zayıf hale getirebileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene 
kadar araba sürmeyin, ağır aletler kullanmayın veya makine kullanmayın.

topotekanın hastanede tedavi edilmesi gerekebilecek şiddetli ishale neden olabileceğini bilmelisiniz. İshalin nasıl 
önleneceği ve tedavi edileceği konusunda doktorunuzla konuşun. varsa hemen doktorunuzu arayın
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Aşağıdaki belirtilerden herhangi biri: Ateşli ishal, günde 3 veya daha fazla ishal veya mide ağrısı 
veya kramplı ishal.

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. Bir dozu kaçırırsanız doktorunuza bildirin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı

kusma

ishal

iştah kaybı

saç kaybı

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

kurdeşen

döküntü

kaşıntı

ses kısıklığı

nefes alma veya yutma zorluğu

Topotekan 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. Buzdolabında saklayın 
ve ışıktan koruyun.
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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:

boğaz ağrısı, titreme, ateş, öksürük, yanma veya ağrılı idrara çıkma veya diğer enfeksiyon belirtileri

olağandışı morarma veya kanama

aşırı yorgunluk

baş ağrısı

baş dönmesi

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

soluk ten

hızlı nabız

nefes darlığı

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

Hycamtin®
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