
Ev →İlaçlar, Otlar ve Takviyeler → Dalfampridin

Bu sayfanın URL'si: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611005.html

Dalfampridin
(dal fam' pri deen) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Dalfampridin, multipl skleroz (MS; sinirlerin düzgün çalışmadığı ve güçsüzlük, uyuşma, kas 
koordinasyonu kaybı ve görme, konuşma ve mesane kontrolü ile ilgili sorunlara neden olabilen bir 
hastalık) olan kişilerde yürümeyi iyileştirmek için kullanılır. Dalfampridin tek başına veya MS 
semptomlarını kontrol eden diğer ilaçlarla birlikte kullanılabilir. Dalfampridin, potasyum kanal blokerleri 
adı verilen bir ilaç sınıfındadır. MS tarafından hasar görmüş sinirler aracılığıyla beyin tarafından 
gönderilen sinyalleri güçlendirerek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Dalfampridin, ağızdan almak için uzatılmış salımlı bir tablet olarak gelir. Genellikle günde iki kez yemekle 
birlikte veya yemeksiz alınır. Dozlarınızı, yaklaşık her 12 saatte bir bir doz alacak şekilde ayarlayın ve 
dalfampridin'i her gün yaklaşık aynı saatlerde alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve 
anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Dalfampridin'i aynen 
anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Tabletleri bütün olarak yutunuz; bölmeyin, çiğnemeyin, çözmeyin veya ezmeyin.

Dalfampridin eczanelerde bulunmamaktadır. Dalfampridin'i yalnızca özel bir eczaneden posta yoluyla 
alabilirsiniz. İlacınızı almakla ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorun.

Dalfampridin, yalnızca almaya devam ettiğiniz sürece yürüyüşünüzü iyileştirmeye yardımcı olabilir. Dalfampridinin tam 

faydasını hissetmeniz 6 hafta veya daha uzun sürebilir. Kendinizi iyi hissetseniz bile dalfampridin almaya devam edin. 

Doktorunuzla konuşmadan dalfampridin kullanmayı bırakmayınız.

Dalfampridin ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her tekrar doldurduğunuzda doktorunuz veya 
eczacınız size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice okuyunuz ve 
herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Ayrıca Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) web 
sitesini de ziyaret edebilirsiniz (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://
www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) İlaç Rehberini edinmek için.

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?

Dalfampridin almadan önce,

Dalfampridin, eczacınız tarafından hazırlanmış 4-aminopiridin (4-AP, fampridin), diğer ilaçlar veya 
dalfampridin tabletin içindeki herhangi bir bileşene alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza 
söyleyiniz. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın veya İlaç Kılavuzuna bakın.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. 4-aminopiridin'in (4-AP, fampridin) eczacınız 
tarafından hazırlanmış diğer formlarından bahsettiğinizden emin olun. Doktorunuzun ilaçlarınızın 
dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Daha önce nöbet geçirdiyseniz ve böbrek hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz muhtemelen 
size dalfampridin almamanızı söyleyecektir.

Doktorunuza daha önce anormal bir elektroensefalogram (EEG, beyindeki elektriksel aktiviteyi ölçen bir 
test) olup olmadığını söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Dalfampridin 
kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. 24 saatlik bir süre içinde iki dozdan 
fazla dalfampridin almayın ve kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

baş dönmesi

baş ağrısı

mide bulantısı

göğüste ağrılı yanma hissi

kabızlık

zayıflık

sırt ağrısı

dengede zorluk

multipl skleroz semptomlarının kötüleşmesi
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cildin yanması, karıncalanması veya kaşınması

burun veya boğazda ağrı veya tahriş

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

nöbetler

ağrılı, zor veya sık idrara çıkma

ateş veya titreme

sırt, yan veya mide ağrısı

Dalfampridin 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. 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 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 aşağıdakileri içerebilir:
bilinç bulanıklığı, konfüzyon

nöbetler
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vücudunuzun bir bölümünün kontrol edilemeyen sallanması

terlemek

hafıza kaybı

konuşma sorunları

zayıflık

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun dalfampridine yanıtını 

kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

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

Ampira®

diğer isimler

4-aminopiridin

4-AP

fampridin
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