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Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini 

sağlayacaktır. Meydana gelen güvenlik bilgisini bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği 

hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan 

veya almayan herhangi bir güvenlik bilgisi meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya 

hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız güvenlik bilgilerini www.titck.gov.tr sitesinde yer 

alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı güvenlik bilgisi 

bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. 

 

 

 
 

 

 

Hasta Bilgilendirme Broşürü 

 

Gebelik ve Emzirme sırasında 

▼
Delamanid kulanımı 
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Size, çoklu ilaca dirençli tüberküloz (MDR-TB) adı 

verilen ciddi bir bakteriyel enfeksiyon tanısı konuldu. 

Doktorunuz, sizin için Delamanid denilen yeni bir 

antibiyotiği de içeren birçok farklı antibiyotikle 

tedavi uygulamaya karar verdi. Tüm bu 

antibiyotiklerin birlikte kullanılmasının amacı, sizin 

iyileşmenize yardımcı olmaktır. 

 
Bu kılavuzu lütfen dikkatli şekilde okuyunuz çünkü 

gebelik veya emzirme sırasında Delamanid 

kullanımı hakkında size önemli bilgiler 

sağlayacaktır. Bu kılavuz, hastalığınız veya tedaviniz 

konusunda doktorunuzla konuşmanızın yerine 

geçmemektedir. Lütfen, ilacınızla birlikte sunulan 

Kullanma Talimatını okuyup anladığınızdan ve 

Delamanid almadan önce tedaviniz hakkında 

doktorunuzla görüştüğünüzden emin olunuz. 

 
Güvenlik bilgilerinin bildirilmesi 

Delamanid kullanırken Kullanma Talimatında yer 

alan veya almayan bir güvenlik bilgisi meydana 

gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya 

hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız 

güvenlik bilgilerini www.titck.gov.tr sitesinde yer 

alan “İlaç Güvenlik Bilgisi Bildirimi” ikonuna 

tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki 

bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans 

Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen 

güvenlik bilgilerini bildirerek kullanmakta 

olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla 

bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. 

 
Gebelik veya Emzirme sırasında 

Delamanid kullanımı konusunda bilmem 

gerekenler nedir? 

Delamanid tedavisine başlamadan önce bilmeniz 

gereken önemli noktalar şöyledir: 

•Delamanid, doğmamış bebeğinize zarar verebilir. 

•Gebe iseniz veya gebe olduğunuzu düşünüyorsanız 

ya da gebe kalmayı planlıyorsanız, derhal 

doktorunuza söyleyiniz ve önerilerine uyunuz. 

•Delamanid kullanırken, gebelikten kaçınmak 

amacıyla etkili bir doğum kontrol yöntemi 

kullanmalısınız. 

•Delamanid tedavisi sırasında gebe kaldığınızı 

öğrenirseniz, doktorunuzla iletişime geçmeli ve 

gecikmeden randevu ayarlamalısınız. 

•Bebeğinizi emziriyorsanız, Delamanid tedavisine 

başlamadan önce mamaya geçmelisiniz çünkü bu 

ilaç, sütünüz yoluyla bebeğinize geçebilir. 

Delamanid ambalajı içinde bulunan Kullanma 

Talimatının tamamını okuyunuz. Bu Kullanma 

Talimatı, söz konusu ilaç hakkında bilmeniz gereken 

tüm önemli bilgileri içermektedir. 

 
Anlamadığınız konuları açıklaması veya sorularınızı 

yanıtlaması için doktorunuza veya hemşirenize 

danışınız. 
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