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budesonid
olarak telaffuz edilir (bue des' oh nide)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Budesonid (Entocort EC), Crohn hastalığını (vücudun sindirim sistemi zarına saldırarak ağrıya, ishale, 
kilo kaybına ve ateşe neden olduğu bir durum) tedavi etmek için kullanılır. Budesonid (Tarpeyo), primer 
immünoglobulin A nefropatisi (böbrekte çok fazla immünoglobin A biriktiğinde ve iltihaba neden olan 
bazı kişilerde ortaya çıkan böbrek hastalığı) olan hastalarda idrardaki proteini azaltmak için kullanılır. 
Budesonid, kortikosteroid adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Crohn hastalığı olan kişilerin sindirim 
sisteminde veya nefropatisi olan kişilerin böbreklerindeki iltihabı (şişmeyi) azaltarak çalışır.

Bu ilaç nasıl kullanılmalıdır?

Budesonid, ağızdan almak için bir kapsül olarak gelir. Genellikle sabahları günde bir kez alınır. Budesonid'i her 
gün yaklaşık aynı saatte alın. Budesonid (Tarpeyo) yemekten en az bir saat önce alınmalıdır. Doktorunuz 
budesonid'i ne kadar süreyle alacağınızı size söyleyecektir. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve 
anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Budesonid'i aynen 
anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Kapsülleri bütün olarak yutunuz; bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin. Budesonid (Entocort EC) 
kapsüllerini bütün olarak yutamıyorsanız, kapsüller açılıp bir yemek kaşığı elma sosu üzerine 
serpilebilir, iyice karıştırılabilir ve karıştırıldıktan sonraki 30 dakika içinde çiğnenmeden bütün olarak 
yutulabilir. Elma püresi karışımını bir bardak su takip etmelidir.

Budesonid semptomlarınızı kontrol etmenize yardımcı olabilir, ancak durumunuzu iyileştirmez. Doktorunuz, 

budesonidin sizin için ne kadar iyi çalıştığını görmek için sizi dikkatle izleyecektir. Belirtileriniz kontrol altına alınırsa, 

doktorunuz budesonid dozunuzu azaltabilir. Belirtileriniz 3 ay boyunca kontrol altına alındıktan sonra doktorunuz 

dozunuzu yavaş yavaş azaltabilir ve ardından bu ilaçla tedavinizi durdurabilir. Tedaviniz sırasında nasıl hissettiğinizi 

doktorunuza söylemeniz önemlidir.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

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?

Budesonid almadan önce,

budesonide veya diğer ilaçlara alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.

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: siklosporin, eritromisin, ketokonazol, indinavir, itrakonazol, ritonavir ve sakinavir. Doktorunuzun 
ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok 
ilaç da budesonid ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere 
aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

Sizde veya ailenizden herhangi birinde diyabet (yüksek kan şekeri) veya glokom varsa veya tüberküloz, 
yüksek tansiyon, osteoporoz (kemiklerin inceldiği ve zayıfladığı ve kolayca kırıldığı bir durum), mide ülseri 
varsa doktorunuza söyleyiniz. , katarakt veya karaciğer hastalığı.

Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız 
doktorunuza söyleyiniz. Budesonid alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere bir ameliyat geçiriyorsanız, doktora veya dişçiye budesonid 
kullandığınızı söyleyin.

Daha önce su çiçeği veya kızamık geçirmediyseniz ve bu enfeksiyonlara karşı aşılanmadıysanız 
doktorunuza söyleyiniz. Hasta insanlardan, özellikle suçiçeği veya kızamık olan insanlardan uzak 
durun. Bu enfeksiyonlardan birine maruz kalırsanız veya bu enfeksiyonlardan birinin belirtilerini 
geliştirirseniz hemen doktorunuzu arayın. Sizi bu enfeksiyonlardan korumak için tedaviye ihtiyacınız 
olabilir.

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?

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

baş ağrısı

baş dönmesi

burun akıntısı, hapşırma, öksürük

mide bulantısı

hazımsızlık
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karın ağrısı

kuru, kaşıntılı cilt

gaz

kusma

tükenmişlik

sırt ağrısı

ağrı

kas krampları

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

kaşıntı

deri döküntüsü

ateş

yüz ve boyun şişmesi

nefes almada zorluk

Şiddetli başağrısı

görme değişiklikleri

akne

morarma

bacakların veya kolların şişmesi

omuzlarınız arasında yağlı yastık veya kambur

Karnınızın, uyluklarınızın, göğüslerinizin veya kollarınızın derisinde pembe veya mor çatlaklar

Budesonid diğer yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağan dışı bir sorununuz varsa veya 
semptomlarınız kötüleşirse 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.
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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.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

Herhangi bir laboratuvar testi yaptırmadan önce doktorunuza ve laboratuvar personeline budesonid kullandığınızı 

söyleyiniz.

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

Entokort®AT

Tarpeyo®

Son Revize - 02/15/2022

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin
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