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kaspofungin enjeksiyonu
olarak telaffuz edilir (kas'' poe fun' jin)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Kaspofungin enjeksiyonu yetişkinlerde ve 3 aylık ve daha büyük çocuklarda kan, mide, akciğerler ve yemek 
borusundaki (boğazı mideye bağlayan tüp) maya enfeksiyonlarını ve başarıyla tedavi edilemeyen bazı mantar 
enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır. diğer ilaçlar. Enfeksiyonla savaşma yeteneği zayıflamış kişilerde 
ciddi mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için de kullanılır. Kaspofungin enjeksiyonu, ekinokandinler adı 
verilen bir antifungal ilaç sınıfındadır. Enfeksiyona neden olan mantarların büyümesini yavaşlatarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Caspofungin enjeksiyonu, sıvı ile karıştırılacak ve günde bir kez yaklaşık 1 saat boyunca intravenöz 
(damar içine) enjekte edilecek bir toz halinde gelir. Tedavinizin uzunluğu genel sağlığınıza, sahip 
olduğunuz enfeksiyon türüne ve ilaca ne kadar iyi yanıt verdiğinize bağlıdır. Bir hastanede kaspofungin 
enjeksiyonu alabilir veya ilacı evde uygulayabilirsiniz. Evde kaspofungin enjeksiyonu alacaksanız, sağlık 
uzmanınız ilacı nasıl kullanacağınızı size gösterecektir. Bu talimatları anladığınızdan emin olun ve 
herhangi bir sorunuz varsa sağlık uzmanınıza sorun.

Doktorunuz size standart dozda kaspofungin enjeksiyonu ile başlayabilir ve ilaca verdiğiniz cevaba ve 
yaşadığınız yan etkilere bağlı olarak dozunuzu artırabilir. Tedaviniz sırasında nasıl hissettiğiniz hakkında 
doktorunuzla konuşun.

Kaspofungin enjeksiyonu ile tedavinin ilk birkaç gününde kendinizi daha iyi hissetmeye başlamalısınız. Belirtileriniz 

düzelmezse veya kötüleşirse doktorunuza söyleyiniz. Kaspofungin enjeksiyonunu bitirdikten sonra hala enfeksiyon 

belirtileriniz varsa doktorunuza söyleyiniz.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Kaspofungin enjeksiyonu almadan önce,

kaspofungine, diğer ilaçlara veya kaspofungin enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz 
varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.
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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: karbamazepin (Carbatrol, Tegretol), siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune), deksametazon, 
efavirenz (Sustiva, Atripla'da), nevirapin (Viramune), fenitoin (Dilantin, Phenytek), rifampin (Rifadin) , 
Rimactane, Rifamate'de, Rifater'de) ve takrolimus (Prograf). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi 
veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da kaspofungin enjeksiyonu 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. Kaspofungin 
enjeksiyonu sırasında hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

bir damarın ağrı, kızarıklık ve şişmesi

ishal

mide bulantısı

kusma

karın ağrısı

sırt ağrısı

baş ağrısı

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

yüz, boğaz, dil veya dudakların şişmesi

ses kısıklığı

yutma veya nefes almada zorluk

nefes darlığı

hırıltı

sıcaklık hissi

ateş, titreme, öksürük veya diğer enfeksiyon belirtileri

kabarcıklar veya soyulan cilt

kurdeşen
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döküntü

kaşıntı

hızlı nabız

Aşırı yorgunluk

olağandışı kanama veya morarma

enerji eksikliği

iştah kaybı

midenin sağ üst kısmında ağrı

cilt veya gözlerin sararması

grip benzeri semptomlar

Kaspofungin 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.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun kaspofungin enjeksiyonuna verdiği 

yanıtı kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

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
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