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Darunavir
(da roon' a veer) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Darunavir, yetişkinlerde ve çocuklarda ritonavir (Norvir) veya kobisistat (Tybost) gibi farmakokinetik 
güçlendirici (vücuttaki diğer ilaçların miktarını artıran bir ilaç) ve diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. yaş ve 
üstü. Darunavir, proteaz inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kandaki HIV miktarını azaltarak 
çalışır. Darunavir HIV'i tedavi etmese de, edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) ve ciddi 
enfeksiyonlar veya kanser gibi HIV ile ilgili hastalıklar geliştirme şansınızı azaltabilir. Bu ilaçları daha 
güvenli seks yapmak ve başka yaşam tarzı değişiklikleri yapmakla birlikte almak, HIV virüsünün diğer 
insanlara bulaşma riskini azaltabilir.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Darunavir, ağızdan almak için bir tablet ve oral süspansiyon (sıvı) olarak gelir. Genellikle yemekle ve günde bir 
veya iki kez ritonavir ile veya günde bir kez yemekle ve kobisistat ile birlikte alınır. Darunavir'i her gün yaklaşık 
aynı saatte alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı 
doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Darunavir'i aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun 
önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Darunavir'i ritonavir veya kobisistat olmadan almayın.

Tabletleri/kapsülleri bütün olarak yutunuz; bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin.

İlacı eşit şekilde karıştırmak için her kullanımdan hemen önce süspansiyonu iyice çalkalayın. Şişeden 
doğru miktarda süspansiyonu çekmek için ilaçla birlikte verilen oral doz şırıngasını kullanın. 
Süspansiyonu doğrudan şırıngadan yutabilirsiniz. Şırıngayı suyla yıkayın ve kullanımdan sonra iyice 
kurumasını bekleyin.

Darunavir HIV'i kontrol eder ancak tedavi etmez. Darunavir ayrıca HIV enfeksiyonunu tek başına tedavi etmez ve her 
zaman tam bir rejimle verilmelidir. Doktorunuz tarafından HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için reçete edilen tüm 
ilaçların birlikte alınması önemlidir, böylece ilaçlar enfeksiyonu kontrol altına almak için çalışmaya devam eder. 
Kendinizi iyi hissetseniz bile darunavir almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan darunavir almayı 
bırakmayınız. Darunavir almayı bırakırsanız veya dozları atlarsanız, durumunuzun tedavisi daha zor hale gelebilir. 
Darunavir tedarikiniz azalmaya başladığında, doktorunuzdan veya eczacınızdan daha fazlasını alın.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607042.html 1/6

TITLE - DARUNAVIR / PREZISTA MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN TURKISH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-darunavir-prezista-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607042.html


22/04/22, 16:01 Darunavir: MedlinePlus İlaç Bilgileri

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Darunavir bazen sağlık çalışanlarında veya kazara HIV'e maruz kalan diğer kişilerde enfeksiyonu 
önlemek için de kullanılır. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla 
konuşun.

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

özel önlemler almalı mıyım?

Darunavir almadan önce,

darunavir'e, sülfa ilaçlarına, diğer ilaçlara veya darunavir tabletleri veya süspansiyonundaki bileşenlerden 
herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. İçindekilerin bir listesini veya alerjiniz 
olan bir ilacın sülfa ilacı olup olmadığından emin değilseniz eczacınıza danışınız.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz: alfuzosin (Üroksatral); sisaprid 
(Propulsid) (ABD'de mevcut değildir); dronedaron (Multaq); elbasvir/grazoprevir (Zepatier); 
dihidroergotamin (DHE 45, Migranal), ergotamin (Ergomar, Cafergot'ta, Migergot'ta) ve metilergonovin 
(Methergine) gibi ergot tipi ilaçlar; lomitapid (Juxtapid); lovastatin (Mevacor, Advicor'da); lurasidon 
(Latuda), midazolam (ağızdan verilir); pimozid (Orap); ranolazin (Ranexa); rifampin (Rifadin, Rimactane, 
Rifamate'te, Rifater'de); sildenafil (sadece akciğer hastalığı için kullanılan Revatio markası); simvastatin 
(Zocor, Vytorin'de); Sarı Kantaron; veya triazolam (Halcion). Doktorunuz muhtemelen size darunavir 
almamanızı söyleyecektir. Ayrıca, böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa ve kolşisin (Colcrys, Mitigare, 
Col-Probenecid'de) alıyorsanız,

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve besin takviyelerini doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: apixaban (Eliquis), rivaroxaban (Xarelto) ve 

varfarin (Coumadin, Jantoven) gibi antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar'); itrakonazol (Onmel, Sporanox), ketokonazol (Nizoral), posakonazol (Noxafil) ve vorikonazol (Vfend) gibi mantar önleyiciler; artemether/lumefantrin (Coartem); karvedilol 

(Coreg), metoprolol (Lopressor, Toprol XL, Dutoprol'de, Lopressor HCT'de) ve timolol (Betimol, Istalol, Combigan'da, Cosopt'ta, diğerleri) gibi beta blokerler; betametazon; boceprevir (artık ABD'de bulunmamaktadır; Victrelis); bosentan 

(Tracleer); budesonid (Entocort, Pulmicort, Uceris, diğerleri); buprenorfin (Belbuca, Buprenex, Butrans, Suboxone'da, diğerleri); buprenorfin/nalokson (Bunavail, Suboxone, Zubsolv); buspiron; amlodipin (Norvasc, Caduet'te), diltiazem 

(Cardizem CD, Cartia, XT, Diltzac, diğerleri), felodipin (Plendil), nikardipin (Cardene), nifedipin (Adalat CC, Afebitab CR, Procardia) ve verapamil (Calan, Covera, Verelan, Tarka'da); dasatinib (Sprycel), nilotinib (Tasigna), vinblastin ve vinkristin 

(Marqibo Kit) gibi bazı kemoterapi ilaçları; atorvastatin (Caduet'te Lipitor), pravastatin (Pravachol) ve rosuvastatin (Crestor) gibi kolesterol düşürücü ilaçlar (statinler); siklesonid (Alvesco); klaritromisin (Prevpac'te Biaxin); amitriptilin, 

desipramin (Norpramin), imipramin, nortriptilin, paroksetin (Brisdelle, Paxil, Pexeva), sertralin (Zoloft) ve trazodon gibi depresyon için bazı ilaçlar; deksametazon; diazepam (Diastat, Valium); estazolam; fentanil (Abstral, Duragesic, Subsys); 

flutikazon (Flonase, Flovent, Advair'de); glecaprevir/pibrentasvir (Mavyret) ve simeprevir (artık ABD'de bulunmamaktadır; Olysio) gibi hepatit C virüsü (HCV) için belirli ilaçlar; indinavir (Crixivan), lopinavir/ritonavir (Kaletra), maraviroc 

(Selzentry) ve sakinavir (Invirase) dahil olmak üzere HIV için diğer ilaçlar; hormonal (östrojen) kontraseptifler (doğum kontrol hapları, yamalar, halkalar, implantlar veya enjeksiyonlar); amiodaron (Nexterone, Pacerone), bepridil (artık ABD'de 

mevcut değildir), digoksin (Lanoxin), disopiramid (Norpace), flekainid, lidokain (Xylocaine), meksiletin, propafenon (Rythmol) ve kinidin (Nuedexta'da) dahil olmak üzere düzensiz kalp atışı ilaçları ); Subsys); flutikazon (Flonase, Flovent, 

Advair'de); glecaprevir/pibrentasvir (Mavyret) ve simeprevir (artık ABD'de bulunmamaktadır; Olysio) gibi hepatit C virüsü (HCV) için belirli ilaçlar; indinavir (Crixivan), lopinavir/ritonavir (Kaletra), maraviroc (Selzentry) ve sakinavir (Invirase) 

dahil olmak üzere HIV için diğer ilaçlar; hormonal (östrojen) kontraseptifler (doğum kontrol hapları, yamalar, halkalar, implantlar veya enjeksiyonlar); amiodaron (Nexterone, Pacerone), bepridil (artık ABD'de mevcut değildir), digoksin 

(Lanoxin), disopiramid (Norpace), flekainid, lidokain (Xylocaine), meksiletin, propafenon (Rythmol) ve kinidin (Nuedexta'da) dahil olmak üzere düzensiz kalp atışı ilaçları ); Subsys); flutikazon (Flonase, Flovent, Advair'de); glecaprevir/

pibrentasvir (Mavyret) ve simeprevir (artık ABD'de mevcut değildir; Olysio) gibi hepatit C virüsü (HCV) için belirli ilaçlar; indinavir (Crixivan), lopinavir/ritonavir (Kaletra), maraviroc (Selzentry) ve sakinavir (Invirase) dahil olmak üzere HIV için 

diğer ilaçlar; hormonal (östrojen) kontraseptifler (doğum kontrol hapları, yamalar, halkalar, implantlar veya enjeksiyonlar); amiodaron (Nexterone, Pacerone), bepridil (artık ABD'de mevcut değildir), digoksin (Lanoxin), disopiramid (Norpace), 

flekainid, lidokain (Xylocaine), meksiletin, propafenon (Rythmol) ve kinidin (Nuedexta'da) dahil olmak üzere düzensiz kalp atışı ilaçları ); glecaprevir/pibrentasvir (Mavyret) ve simeprevir (artık ABD'de bulunmamaktadır; Olysio) gibi hepatit C 

virüsü (HCV) için belirli ilaçlar; indinavir (Crixivan), lopinavir/ritonavir (Kaletra), maraviroc (Selzentry) ve sakinavir (Invirase) dahil olmak üzere HIV için diğer ilaçlar; hormonal (östrojen) kontraseptifler (doğum kontrol hapları, yamalar, halkalar, 

implantlar veya enjeksiyonlar); amiodaron (Nexterone, Pacerone), bepridil (artık ABD'de mevcut değildir), digoksin (Lanoxin), disopiramid (Norpace), flekainid, lidokain (Xylocaine), meksiletin, propafenon (Rythmol) ve kinidin (Nuedexta'da) 

dahil olmak üzere düzensiz kalp atışı ilaçları ); glecaprevir/pibrentasvir (Mavyret) ve simeprevir (artık ABD'de bulunmamaktadır; Olysio) gibi hepatit C virüsü (HCV) için belirli ilaçlar; indinavir (Crixivan), lopinavir/ritonavir (Kaletra), maraviroc 

(Selzentry) ve sakinavir (Invirase) dahil olmak üzere HIV için diğer ilaçlar; hormonal (östrojen) kontraseptifler (doğum kontrol hapları, yamalar, halkalar, implantlar veya enjeksiyonlar); amiodaron (Nexterone, Pacerone), bepridil (artık ABD'de 

mevcut değildir), digoksin (Lanoxin), disopiramid (Norpace), flekainid, lidokain (Xylocaine), meksiletin, propafenon (Rythmol) ve kinidin (Nuedexta'da) dahil olmak üzere düzensiz kalp atışı ilaçları ); hormonal (östrojen) kontraseptifler (doğum 

kontrol hapları, yamalar, halkalar, implantlar veya enjeksiyonlar); amiodaron (Nexterone, Pacerone), bepridil (artık ABD'de mevcut değildir), digoksin (Lanoxin), disopiramid (Norpace), flekainid, lidokain (Xylocaine), meksiletin, propafenon 

(Rythmol) ve kinidin (Nuedexta'da) dahil olmak üzere düzensiz kalp atışı ilaçları ); hormonal (östrojen) kontraseptifler (doğum kontrol hapları, yamalar, halkalar, implantlar veya enjeksiyonlar); amiodaron (Nexterone, Pacerone), bepridil (artık 

ABD'de mevcut değildir), digoksin (Lanoxin), disopiramid (Norpace), flekainid, lidokain (Xylocaine), meksiletin, propafenon (Rythmol) ve kinidin (Nuedexta'da) dahil olmak üzere düzensiz kalp atışı ilaçları );
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karbamazepin (Carbatrol, Equetro, Tegretol, diğerleri), klonazepam (Klonopin), fenobarbital ve 
fenitoin (Dilantin, Phenytek) gibi nöbetler için bazı ilaçlar; siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune), 
everolimus (Afinitor, Zortress), sirolimus (Rapamune) ve takrolimus (Astagraf XL, Prograf) gibi 
bağışıklık sistemini baskılayan bazı ilaçlar; metadon (Dolophine, Metadose); metilprednizolon; 
mometazon (Asmanex); omeprazol (Prilosec); oksikodon (Xtampza); avanafil (Stendra), sildenafil 
(Viagra), tadalafil (Cialis) ve vardenafil (Levitra, Staxyn) gibi erektil disfonksiyon için kullanılan bazı 
fosfodiesteraz inhibitörleri (PDE-5 inhibitörleri); perfenazin; prednizon (Rayolar); ketiapin (Seroquel); 
rifabutin (Mycobutin); rifapentin (Priftin); risperidon (Risperdal); salmeterol (Serevent, Advair'de); 
tadalafil (Adcirca); tioridazin; tikagrelor (Brilinta); tramadol (Conzip); triamsinolon (Nasacort); ve 
zolpidem (Ambien, Edluar, Intermezzo). Diğer birçok ilaç da darunavir ile etkileşime girebilir, bu 
nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza 
bildirdiğinizden emin olun. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından 
sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Didanosin (Videx) alıyorsanız, darunavir'i almadan 1 saat önce veya 2 saat sonra alınız.

şeker hastalığınız veya yüksek kan şekeriniz olup olmadığını doktorunuza söyleyin; hemofili (kanın düzgün 
pıhtılaşmadığı kanama bozukluğu); hepatit (bir virüsün neden olduğu karaciğerin şişmesi), siroz 
(karaciğer dokusunun skarlaşmasına neden olan bir hastalık) veya başka herhangi bir karaciğer hastalığı; 
veya sitomegalovirüs (CMV; bağışıklık sistemi zayıf hastalarda semptomlara neden olabilen viral bir 
enfeksiyon), mikobakteri avium kompleks hastalığı (MAC; ciddi semptomlara neden olabilen bakteriyel bir 
enfeksiyon) gibi gitmeyen veya gelip giden bir enfeksiyondur. AIDS'li kişiler), zatürree veya tüberküloz (TB; 
bir tür akciğer enfeksiyonu).

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Darunavir 
alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. HIV ile enfekte iseniz veya darunavir alıyorsanız 
emzirmeyin.

darunavirin hormonal kontraseptiflerin (doğum kontrol hapları, yamalar, halkalar, enjeksiyonlar veya 
implantlar) etkinliğini azaltabileceğini bilmelisiniz. Bu ilacı alırken hamileliği önlemek için doktorunuzla 
bariyer yöntemi (prezervatif veya diyafram gibi spermin rahme girmesini engelleyen bir cihaz) gibi 
hormonal olmayan bir doğum kontrolü hakkında konuşun. Doktorunuzdan sizin için işe yarayacak bir 
doğum kontrol yöntemi seçmenize yardımcı olmasını isteyin.

Vücut yağınızın artabileceğini veya göğüsleriniz, sırtınızın üst kısmı, boyun, göğüs ve karın bölgesi gibi 
vücudunuzun farklı bölgelerine hareket edebileceğini bilmelisiniz. Bacaklar, kollar ve yüzdeki yağ kaybı da 
olabilir.

Halihazırda şeker hastalığınız olmasa bile, bu ilacı kullanırken hiperglisemi (kan şekerinizde 
yükselmeler) yaşayabileceğinizi bilmelisiniz. Darunavir kullanırken aşağıdaki belirtilerden herhangi 
birine sahipseniz derhal doktorunuza söyleyiniz: aşırı susama, sık idrara çıkma, aşırı açlık, bulanık 
görme veya güçsüzlük. Bu semptomlardan herhangi biri ortaya çıkar çıkmaz doktorunuzu aramanız 
çok önemlidir, çünkü tedavi edilmeyen yüksek kan şekeri ketoasidoz denilen ciddi bir duruma neden 
olabilir. Ketoasidoz erken bir aşamada tedavi edilmezse hayatı tehdit edici hale gelebilir. Ketoasidoz 
belirtileri şunlardır: ağız kuruluğu, mide bulantısı ve kusma, nefes darlığı, meyve kokan nefes ve bilinç 
azalması.

HIV enfeksiyonunu tedavi etmek için ilaç alırken, bağışıklık sisteminizin güçlenebileceğini ve halihazırda 
vücudunuzda bulunan diğer enfeksiyonlarla savaşmaya başlayabileceğini bilmelisiniz. Bu, bu enfeksiyonların 
semptomlarını geliştirmenize neden olabilir. Darunavir ile tedaviniz sırasında herhangi bir zamanda yeni veya 
kötüleşen semptomlar yaşarsanız, doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Bu ilacı alırken greyfurt yemek ve greyfurt suyu içmek hakkında doktorunuzla konuşun.
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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.

Kobisistat ve HIV ilaçlarını tedavi etmek için doktorunuz tarafından reçete edilen diğer tüm ilaçları her 
gün ve düzenli olarak almanız önemlidir. Kaçırılan dozlar, ilaçların enfeksiyonu tedavi etmede de 
çalışmamasına neden olabilir. Bu ilaçların hiçbirini doktorunuzla konuşmadan kesmeyin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

baş ağrısı

ishal

kusma

karın ağrısı

kabızlık

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, 
darunavir almayı bırakın ve hemen doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi 
alın:

döküntü

soyma veya kabarma cilt

ağız yaraları

kırmızı, şişmiş, kaşıntılı veya ağlamaklı gözler

kas veya eklem ağrıları

ateş

şişme, hassasiyet, kızarıklık veya diğer enfeksiyon belirtileri

mide bulantısı

Aşırı yorgunluk

iştah kaybı

midenin sağ üst kısmında ağrı

cilt veya gözlerin sararması

soluk veya koyu dışkı

Darunavir başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.
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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.

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.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, darunavir almanızın sizin için güvenli olduğundan 

emin olmak ve vücudunuzun darunavir'e verdiği yanıtı kontrol etmek için bazı testler 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

Prezista®
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