
Zostex (Brivudin) Hasta Uyarı Kartı 

Bu kartı, tedavinin bitmesinden 4 hafta 

sonrasına kadar her zaman yanınızda taşıyın 

Bu kart, Zostex almadan önce ve/veya Zostex ile 

tedavi sırasında bilmeniz gereken önemli 

güvenlilik bilgilerini içerir.  

Bu kartı, başka herhangi bir tıbbi ürün 

kullanmadan önce ziyaret ettiğiniz her doktora ve 

eczacıya gösterin.  

 DİKKAT: Zostex (brivudin) ile belirli 

kemoterapötik ilaçlar (örn. kapesitabin, 5-

florourasil, tegafur vb.) veya flusitozin içeren 

antifungal ilaçlar arasındaki ETKİLEŞİM 

POTANSİYEL OLARAK ÖLÜMCÜLDÜR.  

Yakın zamanda belirli kanser kemoterapilerinden 

birini (örn. kapesitabin, 5-florourasil, tegafur vb.) 

veya topikal (harici) 5-florourasil almış  veya 

halihazırda almakta olan ya da almayı planlayan 

(4 hafta içinde) hastalarda veya yakın zamanda 

flusitozin içeren antifungal tedavi almış ya da 

halihazırda almakta olan, mantar enfeksiyonu 

bulunan hastalarda Zostex 

KULLANILMAMALIDIR. 

Zostex tedavisinden önce  

Aşağıdaki durumlardan biri sizin için geçerliyse, 

Zostex almadan önce doktorunuzla konuşun:  

• yakın zamanda kanser kemoterapisi (özellikle 

kapesitabin, 5-florourasil (FU) veya diğer 

floropirimidinler) aldıysanız veya halihazırda 

alıyorsanız ya da almayı planlıyorsanız (4 hafta 

içinde) 

• mantar enfeksiyonunuz varsa ve yakın zamanda 

flusitozin içeren antifungal tedavi aldıysanız veya 

halihazırda alıyorsanız  

• yakın zamanda bir floropirimidin grubu (5-

florourasil veya benzeri) içeren bir siğil ilacı veya 

aktinik keratoz veya Bowen hastalığına karşı bir 

ilaç kullandıysanız veya şu anda kullanıyorsanız 

ya da kullanmayı planlıyorsanız  

• bağışıklık sisteminiz (vücudunuzun 

enfeksiyonlara karşı savunması) ciddi şekilde 

Zostex (brivudin) tedavisi sırasında ve sonrasında  

• Kemoterapi (ağızdan veya enjeksiyon yoluyla alınan 

ya da lokal olarak krem, merhem, göz damlası veya 

başka bir ilaç formunda harici olarak uygulanan 

kemoterapi) ya da flusitozin içeren antifungal tedavi 

almanız gerektiğinde, son dört hafta içinde brivudin 

kullandığınızı veya kullanmakta olduğunuzu 

doktorunuza bildirin. 

• Zostex ile tedaviye başladıktan sonra baş dönmesi 

veya mide bulantısı hissederseniz, hastalanırsanız veya 

beklenmedik semptomlar yaşarsanız doktorunuzu 

arayın.  

Mide bulantısı; ishal; ağız ve/veya ağız içini örten 

dokuda iltihap; halsizlik, enfeksiyonlara karşı 

duyarlılıkta artış, yorgunluk; vücut genelinde düz 

kırmızı döküntü ve cildin dokununca acıması ile 

ardından derinin geniş alanlarında soyulmaya yol açan 

büyük su toplamaları olduğu takdirde, tedavi için 

derhal hastaneye gidin.  

Kendinizi sistemik enfeksiyonlardan ve vücudunuzun 

susuz kalmasından koruyun.  

Brivudin tedavisi:  

Başlangıç………………………  

Bitiş…………………….  

Zostex alımından sonra bekleme süresi: 

Zostex 1.Haf ta 2.Haf ta 3.Haf ta 4.Hafta 

Floroprimidinlerin ölümcül toksisitesi 

 

Daha fazla bilgi için bkz. Zostex kullanma talimatı.  

Sağlık uzmanına yaptığınız her ziyarette diğer tüm 

ilaçlarınızın bir listesini yanınızda bulundurun.  

Hasta Adı…………………………..  

Doktor Adı…………………………..  

Doktorun Telefon Numarası…………………………..  



bozulmuşsa; örneğin, yakın zamanda aşağıdaki 

ilaçları aldıysanız veya halihazırda alıyorsanız:  

o kanser ilaçları (kemoterapi) veya  

o immünosüpresan ilaçlar (bağışıklık sisteminizin 

fonksiyonunu baskılayan veya azaltan ilaçlar)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


