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aprepitant
(ap re' pi tant) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Aprepitant, kanser kemoterapi tedavisi aldıktan sonra oluşabilecek bulantı ve kusmayı önlemek için 
yetişkinlerde ve 6 aylık ve daha büyük çocuklarda diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Ayrıca, belirli kemoterapi 
ilaçlarını aldıktan birkaç gün sonra ortaya çıkabilecek gecikmiş bulantı ve kusmayı önlemek için yetişkinlerde ve 
6 aylık ve daha büyük çocuklarda diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Aprepitant, halihazırda sahip olduğunuz 
bulantı ve kusmayı tedavi etmek için kullanılmaz. Aprepitant, antiemetik adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Beyinde 
bulantı ve kusmaya neden olan doğal bir madde olan nörokinin etkisini bloke ederek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Aprepitant, bir kapsül ve ağızdan alınacak bir oral süspansiyon (sıvı) olarak gelir. Kanser kemoterapisinin neden 
olduğu bulantı ve kusmayı önlemek için, aprepitant, kanser kemoterapisi tedavinizin ilk birkaç günü boyunca, 
yemekle birlikte veya aç karnına genellikle günde bir kez alınır. Tedavinizin 1, 2 ve 3. günlerinde muhtemelen 
kemoterapinizden 1 saat önce aprepitant alacaksınız. 2. ve 3. günlerde kemoterapi almazsanız, o günlerde 
sabahları aprepitant alırsınız. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir 
kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Aprepitantı aynen anlatıldığı gibi alın. 
Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Aprepitant kapsülleri iki farklı güçte gelir. Doktorunuz, farklı zamanlarda almanız için her iki güçlü yönü 
de reçete edebilir. Doktorunuzun belirttiği şekilde doğru zamanda doğru gücü almaya özen 
göstermelisiniz.

Kapsülleri bütün olarak yutunuz; bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin.

Oral süspansiyon, sağlık hizmeti sağlayıcınız tarafından hazırlanacak ve size bir oral dispenser içinde 
verilecektir. Doz zamanı gelene kadar oral dağıtıcıyı buzdolabında saklayın; ancak kullanımdan önce 3 
saate kadar oda sıcaklığında saklanabilir. Kullanmaya hazır olduğunuzda, ilacı yavaşça salmak için 
ağzınıza koymadan önce kapağı dağıtıcıdan çıkarın.

Aprepitant sadece bulantı ve kusmayı önlemek için çalışır. Bu semptomlara zaten sahipseniz 
doktorunuzu arayın ve aprepitant almaya başlamayın.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a604003.html 1/5

TITLE - APREPITANT / EMEND  MEDICATION PATIENT
INFORMATION IN TURKISH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-aprepitant-emend-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a604003.html


22/04/22, 16:26 Aprepitant: MedlinePlus İlaç Bilgileri

Aprepitant, kanser kemoterapisinin neden olduğu bulantı ve kusmayı önlemek için kullanıldığında, genellikle kemoterapi 

tedavi döngülerinin yalnızca ilk 3 günü boyunca kullanılır. Aprepitantı doktorunuzun önerdiğinden daha uzun süre 

kullanmaya devam etmeyin.

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?

Aprepitant almadan önce,

aprepitant'a, diğer ilaçlara veya aprepitant kapsüllerdeki veya oral süspansiyondaki bileşenlerden herhangi birine 
alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

pimozid (Orap) alıyorsanız aprepitant almayın. Bu ilacı alıyorsanız doktorunuz muhtemelen size 
aprepitant almamanızı söyleyecektir.

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: varfarin (Coumadin, Jantoven) gibi antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar'); itrakonazol (Onmel, 
Sporanox) ve ketokonazol gibi mantar önleyiciler; alprazolam (Xanax), diazepam (Valium), midazolam 
ve triazolam (Halcion) gibi benzodiazepinler; ifosfamid (Ifex), irinotekan (Camptosar), vinblastin ve 
vinkristin (Marqibo Kit) gibi kanser kemoterapi ilaçları; karbamazepin (Equetro, Tegretol, Teril); 
klaritromisin (Prevpac'te Biaxin); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac); nelfinavir (Viracept) ve ritonavir 
(Norvir) gibi HIV proteaz inhibitörleri; hormonal kontraseptifler (doğum kontrol hapları, yamalar, 
halkalar, ve enjeksiyonlar); nefazodon; deksametazon ve metilprednizolon (Medrol) gibi oral steroidler; 
fenitoin (Dilantin, Phenytek); rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de); ve troleandomisin 
(TAO; ABD'de artık mevcut değil). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler 
açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da aprepitant ile etkileşime girebilir, bu 
nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza 
bildirdiğinizden emin olun.

Karaciğer hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Aprepitant 
tedavisi sırasında hormonal kontraseptifler (doğum kontrol hapları, yamalar, halkalar, implantlar veya 
enjeksiyonlar) alıyorsanız veya alıyorsanız, aprepitant tedavisi sırasında hamileliği önlemek için ek bir 
doğum kontrol yöntemi (spermisit, prezervatif) kullanmalısınız ve son dozunuzdan sonra bir ay boyunca. 
Aprepitant alırken ve tedaviden sonra doğum kontrol yöntemleri hakkında doktorunuzla konuşun. 
Aprepitant kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

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.
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Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

zayıflık

yorgunluk

baş dönmesi

ishal

kabızlık

gaz

karın ağrısı

göğüste ağrılı yanma hissi

mide bulantısı

hıçkırık

iştah kaybı

baş ağrısı

ateş

saç kaybı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

kurdeşen

döküntü

kaşıntı

cilt soyulması veya kabarcıklar

nefes alma veya yutma zorluğu

Aprepitant 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. Kapsülleri oda 
sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın. bu
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hazırlanan oral süspansiyon dozu, hazırlandıktan sonraki 72 saat içinde kullanılmalıdır; 72 saat sonra kullanılmayan 

dozları 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. 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:
uyuşukluk

baş ağrısı

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

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

düzelt®

Son Revize - 02/15/2020

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin
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