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desmopressin
(des moe press' in) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Desmopressin, belirli bir diyabet insipidus tipinin ('su diyabeti'; vücudun anormal derecede fazla miktarda idrar 
ürettiği durum) semptomlarını kontrol etmek için kullanılır. Desmopressin ayrıca aşırı susuzluğu ve kafa 
travmasından sonra veya belirli ameliyat türlerinden sonra meydana gelebilecek anormal derecede büyük miktarda 
idrarın geçişini kontrol etmek için kullanılır. Desmopressin ayrıca yatak ıslatmayı kontrol etmek için kullanılır. 
Desmopressin, hormon adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Su ve tuz miktarını dengelemeye yardımcı olmak için 
normalde vücutta üretilen bir hormon olan vazopressini değiştirerek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Desmopressin ağızdan almak için bir tablet olarak gelir. Genellikle günde iki ila üç kez alınır. Yatak ıslatma 
tedavisinde desmopressin kullanıldığında, genellikle günde bir kez yatmadan önce alınır. Desmopressini her gün 
yaklaşık aynı saatte almaya çalışın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir 
kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Desmopressini aynen anlatıldığı gibi alın. 
Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Doktorunuz size düşük doz desmopressin ile başlayabilir ve dozunuzu kademeli olarak artırabilir. Bu 

yönergeleri dikkatlice izleyin.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Desmopressin almadan önce,

desmopressine, diğer ilaçlara veya desmopressin tabletlerindeki bileşenlerden herhangi birine 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. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin 
olun: amitriptilin, amoksapin, klomipramin (Anafranil), desipramin (Norpramin), doksepin (Sinequan), 
imipramin (Tofranil), nortriptilin (Aventyl, Pamelor) gibi antidepresanlar,

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608010.html 1/5

TITLE - DESMOPRESSIN / DDAVP MINIRIN MEDICATION
PATIENT INFORMATION IN TURKISH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-desmopressin-ddavp-minirin-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608010.html


22/04/22, 15:52 Desmopressin: MedlinePlus İlaç Bilgileri

protriptilin (Vivactil) ve trimipramin (Surmontil); aspirin ve ibuprofen (Advil, Motrin) ve naproksen 
(Aleve, Naprosyn) gibi diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler); karbamazepin (Tegretol); 
klorpromazin (Torazin, Sonazin); klorpropamid (Diabinese); klofibrat; demeclocycline (Declomycin); 
fludrokortizon; heparin; lamotrijin (Lamictal); lityum (Eskalith); ağrı için narkotik (opiat) ilaçlar; 
oksibutinin (Ditropan); sitalopram (Celexa), esitalopram (Lexapro), fluoksetin (Prozac, Sarafem), 
fluvoksamin, paroksetin (Paxil) ve sertralin (Zoloft) gibi seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar); 
ve üre (Pytest). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle 
izlemesi gerekebilir. Diğer ilaçlar da desmopressin ile etkileşime girebilir,

Kanınızda böbrek hastalığınız veya düşük sodyum düzeyiniz varsa veya daha önce olduysa doktorunuza söyleyin. 
Doktorunuz muhtemelen size desmopressin almamanızı söyleyecektir.

Doktorunuza, yüksek tansiyonunuz, aşırı susamanıza neden olan herhangi bir durum, kistik fibroz 
veya kalp hastalığınız olup olmadığını söyleyin.

Yatak ıslatma tedavisi için desmopresin alıyorsanız, enfeksiyon, ateş, kusma veya ishal geliştirirseniz 
doktorunuza söyleyin; hava alışılmadık derecede sıcaksa; veya normalden daha fazla egzersiz yapmayı 
planlıyorsanız. Bu durumlarda normalden daha fazla sıvı içmeniz gerekebilir. Desmopressin alırken çok fazla sıvı 
içmek tehlikeli olabilir, bu nedenle doktorunuz muhtemelen size desmopressin almayı geçici olarak bırakmanızı 
söyleyecektir.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Desmopressin 
alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

65 yaşında veya daha büyükseniz, desmopressin almanın riskleri ve yararları hakkında doktorunuzla 
konuşun. Yaşlı yetişkinler genellikle desmopressin almamalıdır çünkü aynı durumu tedavi etmek için 
kullanılabilecek diğer ilaçlar kadar güvenli veya etkili değildir.

desmopressin alırken alkollü içeceklerin güvenli kullanımı hakkında doktorunuza danışın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz, desmopressin ile tedaviniz sırasında içtiğiniz sıvı miktarını sınırlamanızı söyleyebilir. Yatak ıslatma 
tedavisi için desmopressin alıyorsanız, doktorunuz muhtemelen size desmopressin almadan önce en az bir saat 
ve desmopressin aldıktan sonra en az 8 saat süreyle içmekten kaçınmanızı söyleyecektir. Ciddi yan etkileri 
önlemek için doktorunuzun talimatlarını dikkatlice izleyin.

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?

Desmopressin yan etkilere neden olabilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi biri 
şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuzu arayın:

ishal

anormal düşünme
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Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, 
derhal doktorunuzu arayın:

mide bulantısı

kusma

iştah kaybı

kilo almak

baş ağrısı

sinirlilik

huzursuzluk

Aşırı yorgunluk

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

yavaşlamış refleksler

kas zayıflığı, spazmlar veya kramplar

halüsinasyonlar (var olmayan şeyleri görme veya sesleri duyma)

nöbetler

bir süre bilinç kaybı

Desmopressin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorun yaşarsanız 
doktorunuza söyleyiniz.

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, 
ısıdan, ışıktan ve nemden uzakta 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. Eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçerek 
geri alma programları hakkında bilgi edinin.
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toplum. 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.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
bilinç bulanıklığı, konfüzyon

uyuşukluk

baş ağrısı

idrar yapma zorluğu

ani kilo alımı

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, desmopressine yanıtınızı kontrol etmek 

için bazı laboratuvar testleri isteyebilir.

İlaçlarınızı başkasının kullanmasına 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

DDAVP®

Son Revize - 10/15/2018

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi
AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-

Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma
ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608010.html 4/5

http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html


22/04/22, 15:52 Desmopressin: MedlinePlus İlaç Bilgileri

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608010.html 5/5

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

