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Dolutegravir
(doe'' loo teg' ra vir) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Dolutegravir, yetişkinlerde ve 4 haftalık ve daha büyük, en az 3 kg ağırlığındaki çocuklarda insan 
immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonunu tedavi etmek için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Aynı 
zamanda, en az 6 aydır alınmış olan mevcut HIV ilaç(lar)ının yerine bazı yetişkinlerde HIV tedavisi için 
rilpivirin (Edurant) ile birlikte kullanılır. Dolutegravir, HIV integraz inhibitörleri adı verilen bir ilaç 
sınıfındadır. Kanınızdaki HIV miktarını azaltarak ve vücudunuzdaki enfeksiyonlarla savaşmaya 
yardımcı olan bağışıklık hücrelerinin sayısını artırarak çalışır. Dolutegravir HIV'i tedavi etmese de, 
onu diğer ilaçlarla birlikte kullanmak, edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) ve ciddi 
enfeksiyonlar veya kanser gibi HIV ile ilgili hastalıkları geliştirme şansınızı azaltabilir.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Dolutegravir, bir tablet ve ağızdan almak için bir süspansiyon tableti (sıvı içinde çözülecek bir tablet) olarak gelir. 
Genellikle günde bir veya iki kez aç veya tok karnına alınır. Dolutegravir'i her gün yaklaşık aynı saatte alın. 
Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya 
eczacınızdan açıklamasını isteyin. Dolutegravir'i aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha 
fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Oral süspansiyon için tabletleri çiğnemeyin, kesmeyin veya ezmeyin. Tableti birer birer bütün olarak yutabilir veya 

kullanmadan önce içme suyuna karıştırabilirsiniz.

Oral süspansiyon için tabletleri içme suyunda karıştırırsanız, belirtilen sayıda tableti bir dozlama kabına 
ekleyin. Oral süspansiyon için 1 veya 3 tablet alıyorsanız, bardağa 1 çay kaşığı (5 mL) içme suyu ekleyin. 
Oral süspansiyon olarak 4, 5 veya 6 tablet alıyorsanız, bardağa 2 çay kaşığı (10 mL) içme suyu ekleyin. 
Tableti çözmek için başka bir sıvı kullanmayınız. Fincanı 1 veya 2 dakika veya karışım tamamen eriyene 
kadar döndürün; karışım bulanık görünecektir. Süspansiyon için tablet(ler) tamamen çözündüğünde, 
karışımı karıştırdıktan hemen sonra içiniz. Karışımı karıştırdıktan sonra 30 dakikadan fazla geçmişse 
karışımı atın.

Süspansiyon karışımı tabletleri bir çocuğa veriyorsanız, onu alırken dik durduğundan emin olun. 
Bardakta karışım kalmışsa bardağa 1 tatlı kaşığı (5 mL) daha içme suyu ekleyin,
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döndürün ve çocuğun tam dozu aldığından emin olmak için hepsini çocuğa verin.

Bir bebeğe süspansiyon karışımı tabletleri veriyorsanız, dozu ölçmek ve vermek için verilen oral 
şırıngayı kullanın. Şırınganın ucunu hazırlanan karışımla birlikte şırıngaya çekmek için dozaj kabına 
yerleştirin. Oral şırınganın ucunu çocuğun ağzına yanağının iç tarafına doğru yerleştirin. Dozu 
yavaşça vermek için pistona hafifçe bastırın. Bebeğin karışımı yutması için zaman tanıyın. Bardağa 1 
çay kaşığı (5 mL) daha içme suyu ekleyin ve karıştırın. Kalan karışımı şırıngaya çekin ve hepsini 
bebeğe verin. Bebeğin tam dozu aldığından emin olmak için karışımdan herhangi biri şırıngada 
kalırsa tekrarlayın. Karışım, karıştırıldıktan sonra 30 dakika içinde bebeğe verilmelidir. Dozdan sonra 
kap ve şırınga kısımlarını ayrı ayrı su ile yıkayınız.

İlk önce doktorunuzla konuşmadan tabletlerden süspansiyon için tablet(ler)e geçiş yapmayın.

Kendinizi iyi hissetseniz bile dolutegravir almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan dolutegravir almayı 

kesmeyin. Dolutegravir tedarikiniz azaldığında, doktorunuzdan veya eczacınızdan daha fazlasını alın. Dolutegravir 

almayı bırakırsanız veya dozları kaçırırsanız, durumunuz daha da kötüleşebilir ve ilaçla tedavi edilmesi daha zor 

olabilir.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Dolutegravir almadan önce,

dolutegravire, diğer ilaçlara veya dolutegravir tabletlerin içeriğindeki maddelerden herhangi birine 
alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın veya 
üreticinin hasta bilgilerini kontrol edin.

dofetilid (Tikosyn) alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu ilacı alıyorsanız doktorunuz muhtemelen 
dolutegravir almamanızı söyleyecektir.

doktorunuza ve eczacınıza başka hangi reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve besin takviyelerini 
aldığınızı veya almayı planladığınızı söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin 
olun: dalfampridin (Ampyra); ritonavir (Norvir), nevirapin (Viramune) ve tipranavir (Aptivus) ile birlikte 
alınan efavirenz (Atripla'da Sustiva), etravirin (Intelence), fosamprenavir (Lexiva) dahil olmak üzere HIV 
için diğer ilaçlar karbamazepin (Carbatrol, Equetro, Tegretol), okskarbazepin (Oxtellar XR, Trileptal), 
fenobarbital ve fenitoin (Dilantin, Phenytek) dahil nöbetler için bazı ilaçlar; metformin (Glumetza, 
Glucophage, Riomet); ve rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de). Doktorunuzun 
ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Alüminyum, magnezyum veya kalsiyum içeren antasitler, laksatifler veya multivitaminler alıyorsanız; 
kalsiyum takviyeleri; demir takviyeleri; sukralfat (Carafate); veya tamponlu aspirin gibi tamponlu ilaçlar 
varsa, bunları dolutegravir almadan 2 saat sonra veya 6 saat önce alın. Bununla birlikte, dolutegravir'i 
yemekle birlikte alırsanız, bu takviyeleri dolutegravir aldığınız anda alabilirsiniz.
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Doktorunuza hangi bitkisel ürünleri, özellikle de sarı kantaron (St. John's wort) aldığınızı söyleyin.

Doktorunuza, böbrek hastalığınız varsa veya daha önce olduysa veya diyaliz tedavisi görüyorsanız veya hepatit B veya 
hepatit C dahil karaciğer hastalığınız olup olmadığını söyleyin.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Tedaviye başlamadan önce 
hamilelik testi yaptırmanız gerekecektir. Tedaviniz sırasında kullanabileceğiniz etkili doğum kontrol 
yöntemleri hakkında doktorunuzla konuşun. Dolutegravir alırken hamile kalırsanız derhal doktorunuzu 
arayın. Dolutegravir fetüse zarar verebilir.

Emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. HIV ile enfekte iseniz veya dolutegravir alıyorsanız 
emzirmemelisiniz.

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. Dolutegravir ile tedaviye başladıktan sonra yeni veya kötüleşen 
semptomlarınız varsa, doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

baş ağrısı

karın ağrısı

gaz

ishal

kilo almak

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖZEL ÖNLEMLER bölümünde 
listelenenlerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, dolutegravir almayı bırakın ve derhal 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi yardım alın:

döküntü

ateş

hasta hissetmek

aşırı yorgunluk

kas veya eklem ağrısı
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ciltte kabarma veya soyulma

ağızda kabarcıklar veya yaralar

kırmızı veya şişmiş gözler

gözlerin, yüzün, dudakların, ağzın, dilin veya boğazın şişmesi

nefes alma veya yutma zorluğu

gözlerin veya cildin sarısı

Koyu idrar

soluk renkli bağırsak hareketleri

mide bulantısı

kusma

iştah kaybı

midenin sağ üst kısmında ağrı

Dolutegravir 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. Kurutucuyu (ilacın kuru kalması için nemi 
emen bir madde içeren küçük paket) şişeden çıkarmayın.

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.
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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 vücudunuzun dolutegravire yanıtını kontrol 

etmek için bazı laboratuvar testleri isteyebilir.

Elinizde bir dolutegravir kaynağı bulundurun. Reçetenizi tekrar doldurmak için ilaçlarınızın bitmesini 

beklemeyin.

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

Tiviçay®

Tiviçay®PD

Juluca®(dolutegravir, rilpivirine içeren bir kombinasyon ürünü olarak)
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