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vorikonazol
olarak telaffuz edilir (vohr ih kon' uh zohl)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Vorikonazol, yetişkinlerde ve 2 yaş ve üstü çocuklarda, invaziv aspergilloz (akciğerlerde başlayan ve kan 
dolaşımı yoluyla diğer organlara yayılan bir mantar enfeksiyonu), özofagus kandidiyazisi (bir tür maya) gibi 
ciddi mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır. mantar] enfeksiyonu, ağızda ve boğazda beyaz 
lekelenmeye neden olabilir) ve kandidemi (kanda mantar enfeksiyonu). Ayrıca, bazı hastalarda diğer ilaçlar işe 
yaramayacağında bazı diğer mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için de kullanılır. Vorikonazol, triazol adı 
verilen bir mantar önleyici ilaç sınıfındadır. Enfeksiyona neden olan mantarların büyümesini yavaşlatarak 
çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Vorikonazol, ağızdan almak için bir tablet ve bir süspansiyon (sıvı) olarak gelir. Genellikle 12 saatte bir aç 
karnına, yemekten en az 1 saat önce veya 1 saat sonra alınır. Vorikonazol almayı hatırlamanıza yardımcı olması 
için her gün yaklaşık aynı saatlerde alınız. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız 
herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Vorikonazolü aynen anlatıldığı gibi 
alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Vorikonazol süspansiyonu alıyorsanız, ilacı eşit şekilde karıştırmak için her kullanımdan önce kapalı şişeyi 
yaklaşık 10 saniye sallayın. Süspansiyonu başka herhangi bir ilaç, su veya başka bir sıvı ile karıştırmayın. 
Daima ilacınızla birlikte verilen ölçüm cihazını kullanın. Dozunuzu ölçmek için bir ev kaşığı kullanırsanız, 
doğru miktarda ilaç alamayabilirsiniz.

Tedavinizin başlangıcında, intravenöz (damar içine) enjeksiyon yoluyla vorikonazol alabilirsiniz. 
Vorikonazolü ağız yoluyla almaya başladığınızda, doktorunuz size düşük bir dozla başlayabilir ve 
durumunuz düzelmezse dozunuzu artırabilir. Vorikonazolden yan etkiler yaşarsanız, doktorunuz dozunuzu 
da azaltabilir.

Tedavinizin uzunluğu genel sağlığınıza, sahip olduğunuz enfeksiyon türüne ve ilaca ne kadar iyi yanıt 
verdiğinize bağlıdır. Kendinizi iyi hissetseniz bile vorikonazol almaya devam edin. Doktorunuzla 
konuşmadan vorikonazol almayı bırakmayınız.

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

özel önlemler almalı mıyım?

Vorikonazol almadan önce,

vorikonazole, flukonazol (Diflucan), itrakonazol (Onmel, Sporanox) veya ketokonazol (Nizoral) gibi diğer 
mantar önleyici ilaçlara; diğer ilaçlara, laktoza veya vorikonazol tabletlerdeki diğer bileşenlerden herhangi 
birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. ve süspansiyon. Vorikonazol tabletleri ve 
süspansiyonundaki bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışınız.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız vorikonazol almayınız: karbamazepin (Carbatrol, Epitol, 
Equetro, Tegretol, Teril); sisaprid (Propulsid); efavirenz (Sustiva, Atripla'da); dihidroergotamin (DHE 45, 
Migranal), ergoloid mesilatlar (Hydergine), ergotamin (Ergomar, Cafergot'ta, Migergot'ta) ve 
metilergonovin (Methergine) gibi ergot tipi ilaçlar; ivabradin (Corlanor); naloksegol (Monvatik); 
fenobarbital; pimozid (Orap); kinidin (Nuedexta'da); rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane, 
Rifamate'te, Rifater'de); ritonavir (Norvir, Kaletra'da); sirolimus (Rapamune); Sarı Kantaron; tolvaptan 
(Jynarque, Samsca); ve venetoklaks (Venclexta).

doktorunuza ve eczacınıza aldığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve besin takviyelerini 
söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: varfarin (Coumadin, Jantoven) gibi 
antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar'); alprazolam (Niravam, Xanax), midazolam ve triazolam (Halcion) 
gibi benzodiazepinler; amlodipin (Norvasc, Amturnide'de, Tekamlo'da), felodipin (Plendil), isradipin, 
nikardipin (Cardene), nifedipin (Adalat, Afeditab, Procardia), nimodipin (Nymalize) ve nisoldipin (Sular) 
gibi kalsiyum kanal blokerleri; atorvastatin (Caduet'te Lipitor, Liptruzet'te), fluvastatin (Lescol), 
lovastatin (Advicor'da Altoprev), pravastatin (Pravachol) ve simvastatin (Zocor, Simcor'da, Vytorin'de) 
gibi kolesterol düşürücü ilaçlar (statinler); siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); everolimus 
(Afinitor, Zortress); fentanil (Abstral, Actiq, Fentora, Lazanda, Subsys); glipizid (Glucotrol), gliburid 
(Diabeta, Glynase, , Glucovance'de) ve tolbutamid gibi diyabet ilaçları; delavirdin (Rescriptor), nelfinavir 
(Viracept), nevirapin (Viramune) ve sakinavir (Invirase) gibi HIV ilaçları; metadon (Dolophine, Metadose); 
nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (diklofenak, ibuprofen), oral kontraseptifler; oksikodon (Oxecta, 
Oxycontin, Oxycet'te, Percocet'te, Percodan'da, Roxicet'te, Xartemis'te); fenitoin (Dilantin, Phenytek); 
esomeprazol (Vimovo'da Nexium), lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prevpac'ta Prilosec), pantoprazol 
(Protonix) ve rabeprazol (AcipHex) gibi proton pompası inhibitörleri; takrolimus (Astagraf, Prograf); 
vinblastin; ve vinkristin. Diğer birçok ilaç da vorikonazol ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede 
yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun. 
Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi 
gerekebilir.

Daha önce kanser için kemoterapi ilaçları ile tedavi gördüyseniz ve QT aralığınız uzadıysa (düzensiz 
kalp atışı, bayılma veya ani ölüme neden olabilen nadir bir kalp sorunu) varsa veya olduysa 
doktorunuza söyleyiniz. Hiç yavaş veya düzensiz kalp atışı, düşük kan potasyum, magnezyum veya 
kalsiyum seviyeleri, kardiyomiyopati (kalbin normal olarak kan pompalamasını durduran kalp kası 
büyümesi veya kalınlaşması), kan hücreleri kanseri, galaktoz intoleransı veya glukoz-galaktoz 
malabsorpsiyonu ( vücudun laktozu tolere edemediği kalıtsal durumlar); sakarozu (sofra şekeri) veya 
laktozu (süt ve süt ürünlerinde bulunur) sindirmenizi zorlaştıran herhangi bir durum veya karaciğer 
veya böbrek hastalığı.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Vorikonazol 
kullanırken hamile kalmamalısınız. Vorikonazol ile tedaviniz sırasında hamileliği önlemek için etkili 
doğum kontrolü uygulamalısınız. Sizin için işe yarayacak doğum kontrol yöntemleri hakkında 
doktorunuzla konuşun. Vorikonazol alırken hamile kalırsanız hemen doktorunuzu arayın. Vorikonazol 
fetüse zarar verebilir.
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Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize vorikonazol kullandığınızı 
söyleyin.

vorikonazolün bulanık görmeye veya görme ile ilgili diğer sorunlara neden olabileceğini ve gözlerinizi 
parlak ışığa duyarlı hale getirebileceğini bilmelisiniz. Vorikonazol alırken gece araba sürmeyin. Bu ilacı 
alırken görme ile ilgili herhangi bir sorununuz varsa, gün içinde araba veya makine kullanmayınız.

güneş ışığına gereksiz yere veya uzun süre maruz kalmaktan kaçınmayı ve koruyucu giysiler, güneş gözlüğü 
ve güneş kremi giymeyi planlayın. Vorikonazol, cildinizi güneş ışığına duyarlı hale getirebilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

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?

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

anormal görüş

renkleri görmede zorluk

ishal

mide bulantısı

kusma

baş ağrısı

baş dönmesi

kuru ağız

kızarma

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖZEL ÖNLEMLER bölümünde 
belirtilenlerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın:

ateş

titreme veya titreme

hızlı nabız

hızlı nefes alma

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

mide bulantısı
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Aşırı yorgunluk

olağandışı morarma veya kanama

iştah kaybı

kaşıntı, koyu renkli idrar, iştahsızlık, yorgunluk, ciltte veya gözlerde sararma, midenin sağ üst kısmında 
ağrı, bulantı, kusma veya grip benzeri semptomlar

yorgunluk; enerji eksikliği; zayıflık; mide bulantısı; kusma; baş dönmesi; kilo kaybı veya karın ağrısı

kilo almak; omuzlar arasında yağlı kambur; yuvarlak yüz (ay yüzü); karın, uyluklar, göğüsler ve 
kollarda cildin koyulaşması; inceltme cilt; morarma; aşırı saç büyümesi; veya terleme

halüsinasyonlar (var olmayan şeyleri görme veya sesleri duyma)

göğüs ağrısı veya sıkışması

döküntü

terlemek

kurdeşen veya cilt soyulması

nefes alma veya yutma zorluğu

ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

Vorikonazol 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. Tabletleri oda 
sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın. Karışmamış oral süspansiyonu 
buzdolabında saklayın, ancak karıştırıldıktan sonra oda sıcaklığında saklayın ve soğutmayın veya 
dondurmayın. 14 gün sonra kullanılmayan süspansiyonları atın.

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. Eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçerek 
geri alma programları hakkında bilgi edinin.
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toplum. 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:
ışığa duyarlılık

genişlemiş öğrenciler (gözlerin ortasındaki siyah halkalar)

kapalı gözler

salya akması

hareket halindeyken denge kaybı

depresyon

nefes darlığı

nöbetler

şişmiş mide

Aşırı yorgunluk

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

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

kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz. Vorikonazolü bitirdikten sonra hala enfeksiyon belirtileriniz varsa doktorunuzu arayın.

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

Vfend®

Son Revize - 05/15/2021

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605022.html 5/6

http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


22/04/22, 16:20 Vorikonazol: MedlinePlus İlaç Bilgileri

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/a605022.html 6/6

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

