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klorpropamid
(klor proe' p mide) olarak telaffuz edilir

Fark etme:

Klorpropamid artık Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcut değildir.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Klorpropamid, tip 2 diyabeti (vücudun normal olarak insülin kullanmadığı ve bu nedenle kandaki 
şeker miktarını kontrol edemediği durum) tedavi etmek için diyet ve egzersizle ve bazen diğer 
ilaçlarla birlikte kullanılır. Klorpropamid, sülfonilüreler adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Klorpropamid, 
pankreasın insülin (vücutta şekeri parçalamak için gerekli olan doğal bir madde) üretmesine neden 
olarak kan şekerini düşürür ve vücudun insülini verimli bir şekilde kullanmasına yardımcı olur. Bu 
ilaç, yalnızca vücutları doğal olarak insülin üreten kişilerde kan şekerini düşürmeye yardımcı olur. 
Klorpropamid, tip 1 diyabetin (vücudun insülin üretmediği ve bu nedenle

Zamanla, diyabet ve yüksek kan şekeri olan kişilerde kalp hastalığı, felç, böbrek sorunları, sinir hasarı ve göz 
sorunları gibi ciddi veya yaşamı tehdit eden komplikasyonlar gelişebilir. İlaç(lar) almak, yaşam tarzı 
değişiklikleri yapmak (örneğin, diyet, egzersiz, sigarayı bırakmak) ve kan şekerinizi düzenli olarak kontrol 
etmek, diyabetinizi yönetmenize ve sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabilir. Bu terapi ayrıca kalp krizi, felç 
veya böbrek yetmezliği, sinir hasarı (uyuşma, soğuk bacaklar veya ayaklar; erkeklerde ve kadınlarda cinsel 
yeteneğin azalması), değişiklikler dahil göz sorunları gibi diyabetle ilgili diğer komplikasyonlara yakalanma 
şansınızı azaltabilir. veya görme kaybı veya diş eti hastalığı. Doktorunuz ve diğer sağlık hizmeti 
sağlayıcılarınız, diyabetinizi yönetmenin en iyi yolu hakkında sizinle konuşacaktır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Klorpropamid, ağızdan alınacak bir tablet olarak gelir. Genellikle günde bir kez kahvaltıyla birlikte alınır. 

Klorpropamid midenizi rahatsız ederse doktorunuza söyleyin. Doktorunuz, yemeklerle birlikte günde iki kez daha 

küçük dozlarda klorpropamid almanızı söyleyebilir. Klorpropamid almayı hatırlamanıza yardımcı olması için, her 

gün yaklaşık aynı saatlerde alınız. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve doktorunuza sorun.
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anlamadığınız herhangi bir yeri doktor veya eczacınıza açıklamayın. Klorpropamidi aynen anlatıldığı 
gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Doktorunuz muhtemelen size düşük dozda klorpropamid ile başlayacak ve gerekirse dozunuzu kademeli 
olarak artıracaktır. Bir süre klorpropamid aldıktan sonra, klorpropamid kan şekerinizi tedavinizin başında 
olduğu gibi kontrol edemeyebilir. Doktorunuz, ilacın sizin için en iyi şekilde çalışabilmesi için ilacınızın 
dozunu gerektiği gibi ayarlayabilir. Tedaviniz sırasında herhangi bir zamanda nasıl hissettiğinizi ve kan 
şekeri testi sonuçlarınız normalden yüksek veya düşük olup olmadığını doktorunuza mutlaka söyleyin.

Klorpropamid kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olur ancak diyabeti iyileştirmez. Kendinizi iyi hissetseniz bile 

klorpropamid almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan klorpropamid almayı kesmeyiniz.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç bazen başka kullanımlar için reçete edilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza 
danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Klorpropamid almadan önce,
klorpropamide, diğer ilaçlara veya klorpropamidin içeriğindeki herhangi bir bileşene alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel ürünleri 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Varfarin (Coumadin) gibi antikoagülanlardan ("kan sulandırıcılar") bahsettiğinizden 
emin olun; aspirin ve ibuprofen (Advil, Motrin) ve naproksen (Aleve, Naprosyn) gibi diğer nonsteroid antiinflamatuar 
ilaçlar (NSAID'ler); amobarbital (Amytal), butabarbital (Butisol), mefobarbital (Mebaral), fenobarbital ve secobarbital 
(Seconal) gibi barbitüratlar; atenolol (Tenormin), labetalol (Normodyne), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol 
(Corgard) ve propranolol (Inderal) gibi beta blokerler; amlodipin (Norvasc), diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, 
diğerleri), felodipin (Plendil), isradipin (DynaCirc), nikardipin (Cardene) gibi kalsiyum kanal blokerleri, nifedipin (Adalat, 
Procardia), nimodipin (Nimotop), nisoldipin (Sular) ve verapamil (Calan, Isoptin, Verelan); kloramfenikol; diüretikler ('su 
hapları'); flukonazol (Diflucan); hormon replasman tedavisi ve hormonal kontraseptifler (doğum kontrol hapları, 
yamalar, halkalar, implantlar ve enjeksiyonlar); yüksek kan şekeri veya diyabet tedavisi için insülin veya diğer ilaçlar; 
izoniazid (INH); izokarboksazid (Marplan), fenelzin (Nardil), selegilin (Eldepryl, Emsam, Zelapar) ve tranilsipromin 
(Parnate) gibi MAO inhibitörleri; astım ve soğuk algınlığı ilaçları; akıl hastalığı ve mide bulantısı için ilaçlar; mikonazol 
(Monistat); niasin; deksametazon (Decadron, Dexone), metilprednizolon (Medrol) ve prednizon (Deltasone) gibi oral 
steroidler; fenitoin (Dilantin); probenesid (Benemid); kolin magnezyum trisalisilat, kolin salisilat (Arthropan), diflunisal 
(Dolobid), magnezyum salisilat (Doan's, diğerleri) ve salsalat (Argesic, Disalcid, Salgesic) gibi salisilat ağrı kesiciler; ko-
trimoksazol (Bactrim, Septra) gibi sülfa antibiyotikleri; sülfasalazin (Azulfidin); ve tiroid ilaçları. Ayrıca klorpropamid 
kullanırken herhangi bir ilaç almayı bırakırsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Doktorunuzun ilaçlarınızın 
dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Ayrıca klorpropamid kullanırken 
herhangi bir ilaç almayı bırakırsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 
değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Ayrıca klorpropamid kullanırken herhangi bir 
ilaç almayı bırakırsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan 
etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

G6PD eksikliğiniz (kırmızı kan hücrelerinin erken yıkımına veya hemolitik anemiye neden olan 
kalıtsal bir durum) olup olmadığınızı doktorunuza söyleyin; Adrenal, hipofiz veya tiroid bezi ile 
ilgili hormon bozukluklarınız varsa; veya kalp, böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa.
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Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. 
Klorpropamid alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

65 yaşında veya daha büyükseniz, klorpropamid almanın riskleri ve yararları hakkında doktorunuzla 
konuşun. Aynı durumu tedavi etmek için kullanılabilecek diğer ilaçlar kadar güvenli veya etkili olmadığı için 
daha yaşlı yetişkinler genellikle klorpropamid almamalıdır.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize klorpropamid 
kullandığınızı söyleyin.

Bu ilacı alırken alkollü içeceklerin güvenli kullanımı hakkında doktorunuza danışınız. Alkol, 
klorpropamidin yan etkilerini daha da kötüleştirebilir. Klorpropamid alırken alkol tüketmek ayrıca 
kızarma (yüzün kızarması), baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, göğüs ağrısı, halsizlik, bulanık 
görme, zihinsel karışıklık, terleme, boğulma, nefes almada zorluk ve kaygı gibi semptomlara 
neden olabilir.

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

Hastalanırsanız, enfeksiyon veya ateş gelişirse, olağandışı stres yaşarsanız veya yaralanırsanız ne 
yapacağınızı doktorunuza sorun. Bu koşullar kan şekerinizi ve ihtiyacınız olabilecek klorpropamid miktarını 
etkileyebilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz veya diyetisyeniniz tarafından yapılan tüm egzersiz ve diyet tavsiyelerine uyduğunuzdan emin 

olun. Sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve gerekirse kilo vermek önemlidir.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Klorpropamid almaya başlamadan önce, bir doz almayı unutursanız ne yapmanız gerektiğini doktorunuza sorun. 

Daha sonra başvurabilmeniz için bu yönergeleri bir yere yazın.

Genel bir kural olarak, unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Bir sonraki dozun zamanı 
yaklaşıyorsa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek 
için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Bu ilaç kan şekerinizde değişikliklere neden olabilir. Düşük ve yüksek kan şekeri 
semptomlarını ve bu semptomlara sahipseniz ne yapmanız gerektiğini bilmelisiniz.

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

mide bulantısı

kusma

iştah kaybı

açlık

baş dönmesi
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baş ağrısı

kaşıntı

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

cilt veya gözlerin sararması

açık renkli tabureler

Koyu idrar

midenin sağ üst kısmında ağrı

olağandışı morarma veya kanama

ishal

ateş

boğaz ağrısı

döküntü

Klorpropamid 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).

Bir çalışmada, diyabetlerini tedavi etmek için klorpropamide benzer bir ilaç alan kişilerin, insülin ve diyet 
değişiklikleri ile tedavi edilen kişilere göre kalp problemlerinden ölme olasılığı daha yüksekti. Klorpropamid 
almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

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.

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.
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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.

Doz aşımı belirtileri, aşağıdakilerin yanı sıra hipoglisemi semptomlarını 
içerebilir:

nöbetler

bilinç kaybı

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Klorpropamide cevabınızı belirlemek 
için kan şekeriniz ve glikosile edilmiş hemoglobin (HbA1c) düzenli olarak kontrol edilmelidir. Doktorunuz, 
klorpropamide cevabınızı kontrol etmek için başka laboratuvar testleri isteyebilir. Doktorunuz ayrıca evde kan 
şekeri seviyenizi ölçerek bu ilaca verdiğiniz yanıtı nasıl kontrol edeceğinizi de söyleyecektir. Bu talimatları 
dikkatlice izleyin.

Acil bir durumda uygun tedaviyi aldığınızdan emin olmak için her zaman bir diyabetik kimlik bileziği 
takmalısınız.

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

diyabetli®

glukamid®¶

¶ -Bu markalı ürün artık piyasada yok. Genel alternatifler mevcut olabilir.

Son Revize - 09/15/2020

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin
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