
Ranolazin Hasta Uyarı Kartı 

(Bu kartı her zaman yanınızda bulundurunuz) 

Hasta için bilgi 

Bu kart, ranolazin ile tedaviden önce ve 

ranolazin ile tedavi sırasında bilmeniz 

gereken önemli güvenlik bilgilerini 

içermektedir. 

• Bu kartı, tedavinizle ilgilenen her 

doktora gösteriniz. 

Ranolazin tedavisinden önce 

Eğer sizde aşağıdakilerden biri varsa, 

ranolazin almadan önce doktorunuzla 

konuşunuz: 

• Böbreklerinizde problem varsa 

• Karaciğerlerinizde problem varsa 

• Daha önce anormal bir 

elektrokardiogram (EKG) sonucunuz 

varsa 

• Epilepsi, bakteriyal ya da fungal 

enfeksiyonlar, HIV enfeksiyonu, 

depresyon ya da kalp ritim bozukluğu 

tedavisi için ilaç alıyorsanız 

• Bitkisel ilaç: Sarı kantaron (St John's 

Wort) alıyorsanız 

• Alerji ilaçları alıyorsanız 

• Kolesterol düşürücü ilaçlar 

alıyorsanız 

• Organ nakli reddi riskini azaltmak 

için ilaç alıyorsanız 

 

 

 

 

Ranolazin ile tedavisi sırasında 

• Ranolazin alırken Greyfurt Suyu 

içmeyiniz. 

• Ranolazin başladıktan sonra, baş 

dönmesi veya mide bulantısı 

hissederseniz, beklenmedik bir 

semptom ya da hastalık yaşarsanız 

doktorunuzu arayınız. 

 

Ranolazin tedavi tarihi: 

Başlangıç………………... 

 

 

• Daha fazla bilgi için kullanma 

talimatına bakınız. 

• Sağlık uzmanına yaptığınız 

ziyaretlerde kullanmakta olduğunuz 

diğer tüm ilaçlarınızın listesine sahip 

olduğunuzdan emin olunuz. 

 

Hastanın adı ..........................................  

Doktorun adı .........................................  

Doktorun telefonu……………………….  

 
 

Yan etkilerin raporlanması  

Kullanma talimatında yer alan veya almayan 
herhangi bir yan etki meydana gelmesi 

durumunda, hekiminiz, eczacınız veya 

hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız 

yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan 
“İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya 

da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim 

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

yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz 

ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi 
edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.  



 

Ranolazin Hasta Uyarı Kartı 

(Sağlık Uzmanları İçin Bilgi) 

Bu kartı taşıyan hasta, semptomatik angina 

pektoris için ranolazin ile tedavi edilir. 

 

Dikkate alınması gereken potansiyel ilaç 

etkileşimleri olabileceğinden, bu hastaya 

herhangi bir ilaç reçetelemeden önce ilacın 

KÜB’ne bakınız. 

Ranolazin, aşağıdaki ilaçları alan 

hastalarda kontrendikedir: 

• Potansiyel CYP3A4 inhibitörleri 

(örneğin itrakonazol, ketokonazol, 

vorikonazol, posakonazol, HIV 

proteaz inhibitörleri, klaritromisin, 

telithromisin, nefazodon) 

• Amiodaron dışında Sınıf Ia (örn. 

kuinidin) veya Sınıf III (örn., 

dofetilid, sotalol) antiaritmikler 

 

Aşağıdaki ilaçlar ile kombinasyon halinde 

ranolazinin dozunun azaltılması 

gerekebilir: 

• Orta düzeyli CYP3A4 inhibitörleri 

(örn. diltiazem, eritromisin, 

flukonazol)   

• P-gp inhibitörleri (örn. siklosporin, 

verapamil) 

 

Ranolazini hastalara reçete ederken dikkatli 

olunmalıdır: 

• Ürün bilgilerinde adı geçen diğer bazı 

ilaçların alınması 

• Ürün bilgilerinde listelenen diğer 

bazı risk faktörleri 

 

Hastaya, diğer reçeteli ilaçlar ile etkileşim 

potansiyeli hakkında bilgi veriniz ve baş 

dönmesi, mide bulantısı veya kusma 

durumunda hastanın doktoru ile iletişime 

geçiniz. 

Diğer öneriler için lütfen Kısa Ürün 

Bilgisi’ne bakınız. 

 

 

 

 

 

Not: Hasta uyarı kartı ürün ambalajından çıkacağı için “Ranolazin” yazılı yerlerde ilacın ticari 

ismi kullanılabilir.  


