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Digoksin
(di jox'in) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Digoksin, kalp yetmezliğini ve anormal kalp ritimlerini (aritmiler) tedavi etmek için kullanılır. Kalbin daha iyi çalışmasına yardımcı olur ve 

kalp atış hızınızı kontrol etmenize yardımcı olur.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Digoksin, ağızdan alınacak bir tablet, kapsül veya pediatrik iksir (sıvı) olarak gelir. Digoksin genellikle 
günde bir kez alınır. Pediatrik iksir, dozu ölçmek için özel olarak işaretlenmiş bir damlalık ile birlikte gelir. 
Zorlanırsanız, eczacınızdan nasıl kullanacağınızı göstermesini isteyin. Her zaman aynı marka digoksin 
almanız önemlidir. Farklı digoksin markaları farklı miktarlarda aktif ilaca sahiptir ve dozunuzun 
değiştirilmesi gerekir.

Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya 

eczacınızdan açıklamasını isteyin. Digoksini aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya 

daha az almayın veya daha sık almayın.

Digoksin, durumunuzu kontrol etmeye yardımcı olur, ancak onu iyileştirmez. Kendinizi iyi hissetseniz bile digoksin almaya 

devam edin. Doktorunuzla konuşmadan digoksin almayı bırakmayınız.

bu ilacın kullanım alanları

Digoksin ayrıca kalp ağrısını (anjina) tedavi etmek için kullanılır ve kalp krizinden sonra kullanılabilir. Durumunuz için 

bu ilacı kullanmanın olası riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç başka kullanımlar için reçete edilebilir. Daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Digoksin almadan önce,

digoksin, digitoksin veya diğer ilaçlara alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.

doktorunuza ve eczacınıza, özellikle antasitler, antibiyotikler, kalsiyum, kortikosteroidler, diüretikler 
('su hapları'), kalp hastalığı için diğer ilaçlar, tiroid ilaçları ve vitaminler olmak üzere hangi reçeteli ve 
reçetesiz ilaçları aldığınızı söyleyin.
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Doktorunuza tiroid problemleriniz, kalp aritmileriniz, kanser veya böbrek hastalığınız olup olmadığını 
söyleyin.

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

65 yaşında veya daha büyükseniz, bu ilacı almanın riskleri ve yararları hakkında doktorunuzla konuşun. Daha 
yüksek dozlar ciddi yan etkilere neden olabileceğinden, daha yaşlı yetişkinler genellikle düşük dozlarda digoksin 
almalıdır.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize digoksin aldığınızı 
söyleyin.

Bu ilacın uykunuzu getirebileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene 
kadar araba veya makine kullanmayın.

alkolün bu ilacın neden olduğu uyuşukluğu artırabileceğini unutmayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz düşük sodyumlu (düşük tuzlu) bir diyet ve potasyum takviyesi önerebilir. Sodyum oranı düşük ve 
potasyum oranı yüksek gıdaların bir listesini eczacınıza veya doktorunuza sorun. Tüm diyet 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?

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

baş dönmesi veya baş dönmesi

uyuşukluk

görme değişiklikleri (bulanık veya sarı)

döküntü

düzensiz kalp atışı

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

mide bulantısı

kusma

ishal

iştah kaybı
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ayakların veya ellerin şişmesi

olağandışı kilo alımı

nefes almada zorluk

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.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuzun digoksine cevabınızı belirlemesi 

gerekecektir. Periyodik olarak elektrokardiyogram (EKG) ve kan tahlilleriniz olabilir ve dozunuzun ayarlanması 

gerekebilir. Doktorunuz nabzınızı (kalp atış hızınızı) kontrol etmenizi isteyebilir. Nabzınızı nasıl ölçeceğinizi eczacınıza 

veya doktorunuza sorun. Nabzınız olması gerekenden daha hızlı veya daha yavaşsa doktorunuzu arayın.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.
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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

Cardoksin®

Digitek®

Lanoksikaplar®

lanoksin®
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