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Amfoterisin B Enjeksiyonu
(Fe ter' i sin) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Amfoterisin B enjeksiyonu ciddi yan etkilere neden olabilir. Normal bir bağışıklık sistemine sahip hastalarda (vücudun 

enfeksiyona karşı doğal koruması) ağız, boğaz veya vajinadaki daha az ciddi mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için değil, 

yalnızca potansiyel olarak yaşamı tehdit eden mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılmalıdır.

Amfoterisin B enjeksiyonu almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Amfoterisin B enjeksiyonu, ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için 

kullanılır. Amfoterisin B enjeksiyonu, antifungal adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Enfeksiyona neden olan mantarların 

büyümesini yavaşlatarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Amfoterisin B enjeksiyonu, bir çözelti haline getirilecek ve daha sonra bir hemşire veya doktor tarafından 

damardan (damar içine) enjekte edilecek katı bir toz kek olarak gelir. Amfoterisin B enjeksiyonu genellikle günde 

bir kez 2 ila 6 saatlik bir süre boyunca intravenöz olarak infüze edilir (yavaşça enjekte edilir). İlk dozunuzu almadan 

önce, ilacı tolere edip edemeyeceğinizi görmek için 20 ila 30 dakika arasında bir test dozu alabilirsiniz. Tedavinizin 

uzunluğu genel sağlığınıza, ilacı nasıl tolere ettiğinize ve sahip olduğunuz enfeksiyon türüne bağlıdır.

Bir doz amfoterisin B enjeksiyonu alırken bir reaksiyon yaşayabilirsiniz. Bu reaksiyonlar genellikle 
infüzyonunuza başladıktan 1 ila 3 saat sonra meydana gelir ve ilk birkaç dozda daha şiddetlidir. Sağlık 
uzmanınız bu yan etkileri azaltmak için başka ilaçlar reçete edebilir. Amfoterisin B enjeksiyonu sırasında 
şu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz: ateş, titreme, iştahsızlık, 
mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, solunum problemleri veya baş ağrısı.

Bir hastanede amfoterisin B enjeksiyonu alabilir veya ilacı evde kullanabilirsiniz. Evde amfoterisin B 
enjeksiyonu kullanacaksanız, sağlık uzmanınız ilacı nasıl infüze edeceğinizi size gösterecektir. Bu 
talimatları anladığınızdan emin olun ve varsa sağlık uzmanınıza sorun.
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sorusu olan. Amfoterisin B enjeksiyonunu infüze etmede herhangi bir sorununuz varsa, sağlık uzmanınıza ne yapacağınızı 

sorun.

Amfoterisin B alırken semptomlarınız düzelmezse veya kötüleşirse doktorunuza söyleyiniz. Amfoterisin B 
enjeksiyonunu bitirdikten sonra hala enfeksiyon belirtileriniz varsa doktorunuza söyleyiniz.

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

özel önlemler almalı mıyım?

Amfoterisin B enjeksiyonu almadan önce,

amfoterisin B'ye, diğer ilaçlara veya amfoterisin B enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz 
varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini 
ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini 
belirttiğinizden emin olun: amikasin, gentamisin veya tobramisin gibi aminoglikozit antibiyotikler 
(Bethkis, Kitabis Pak, Tobi); klotrimazol, flukonazol (Diflucan), itrakonazol (Onmel, Sporanox), 
ketokonazol (Extina, Nizoral, Xolegel) ve mikonazol (Oravig, Monistat) gibi mantar önleyiciler; 
kortikotropin (HP Acthar Gel); siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); digoksin (Lanoxin); 
flusitozin (Ancobon); nitrojen hardalı gibi kanser tedavisi için ilaçlar; pentamidin (Nebupent, 
Pentam); ve deksametazon, metilprednizolon (Medrol) ve prednizon (Rayos) gibi oral steroidler.

Lökosit (beyaz kan hücresi) nakli alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

böbrek hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyiniz.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. 
Amfoterisin B enjeksiyonu yaparken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. Amfoterisin B 
enjeksiyonu alırken emzirmeyin.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya diş hekimine amfoterisin B enjeksiyonu 
yaptığınızı söyleyin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Amfoterisin B enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri 
şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

mide ağrısı veya kramp

göğüste ağrılı yanma hissi

ishal

kilo kaybı

kemik, kas veya eklem ağrısı
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enerji eksikliği

enjeksiyon bölgesinde kızarıklık veya şişlik

soluk ten

nefes darlığı

baş dönmesi

baş ağrısı

ellerde ve ayaklarda soğukluk

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

döküntü

kabarcıklar veya kurdeşen

kızarma

hırıltı

nefes almada zorluk

kaşıntı

cilt veya gözlerin sararması

azalmış idrara çıkma

Amfoterisin B enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı alırken olağandışı 
sorunlarınız 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).

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:

göğüs ağrısı

nefes darlığı

baş dönmesi

bilinç kaybı

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682643.html 3/4

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
https://www.poisonhelp.org/help


14/04/22, 14:05 Amfoterisin B Enjeksiyonu: MedlinePlus İlaç Bilgileri

hızlı, düzensiz veya vuran kalp atışı

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, vücudunuzun amfoterisin B enjeksiyonuna 

tepkisini kontrol etmek için tedaviniz sırasında bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

İlaçlarınızı başkasının kullanmasına 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.
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