
Hasta Eğitim Broşürü
 

    Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak 
belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta 
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış 
olacaksınız. 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 ''Yan Etki Bildirimi'' 
ikonuna tıklayarak ya da 08 00 314 800 0 yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye 
Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.
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Bu broşürün amacı nedir?

Bu hasta eğitim broşürü ▼JINARC (tolvaptan) ile tedavi edilmekte olan otozomal 
dominant polikistik böbrek hastalığı olan (ODPBH) kişiler için Abdi İbrahim Otsuka İlaç 
San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Bu broşür:

• JINARC’ın ne olduğunu, hangi tıbbi şartta kullanıldığını ve nasıl kullanılması 
gerektiğini anlatmaktadır 

• Önemli güvenlilik bilgilerini içermektedir. 

• JINARC’ın olası yan etkilerini ve meydana gelirlerse ne yapılacağını anlamanıza 
yardımcı olmaktadır.

Bu broşür size JINARC hakkında bazı önemli bilgiler sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi için ilaç paketinde bulunan Kullanma Talimatı’nı lütfen okuyunuz ve 
eğer JINARC ile tedaviniz hakkında herhangi bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız. 

JINARC (tolvaptan) nedir?
Size JINARC reçete edilmiştir çünkü sizin böbreklerinizde kistlerin büyümesine neden 
olan otozomal dominant polikistik böbrek hastalığınız (ODPBH) var.

Bu kistler, boyutları ve kapladıkları alan nedeniyle problemlere yol açmaktadır. 

  eniserpozav nalo nomroh rib nanulub karalo lağod attucüv relkerböb ,ed’HBPDO
oldukça duyarlıdır. 

JINARC bu etkiyi engelleyen ve böbrek kistlerinin büyümesini yavaşlatan bir aktif madde 
olan tolvaptan içermektedir. JINARC idrar üretiminde artışa da neden olmaktadır. 

JINARC® (tolvaptan)
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Hangi hastalar JINARC tedavisi için
uygun değildir?

Aşağıdakilerden herhangi birine sahipseniz JINARC kullanmayınız:

• Tolvaptana veya JINARC'ın içeriğinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı 
alerjiniz  varsa 

• Size kanınızdaki karaciğer enzim seviyelerinin yükseldiği söylenmişse (bu durum 
tolvaptan tedavisine müsade etmez),

• Çok düşük kan hacmiyle ilişkili durumlarda (Örneğin, şiddetli su kaybı veya 
kanama), 

• Kanınızda sodyum miktarının arttığı durumlarda,

• Susadığınızı fark etmiyorsanız veya su içemeyecek durumdaysanız,

• Hamileyseniz 

• Emziriyorsanız 

• Aylık karaciğer fonksiyon testlerini yaptırmaya uyum gösteremeyecekseniz veya bu 
testleri yaptırmayı istemiyorsanız 

• Böbrekleriniz çalışmıyorsa (idrar üretimi yok)

JINARC® (tolvaptan)
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Hangi hastalara JINARC alırken özel olarak
dikkat gösterilmelidir?

JINARC’ı kullanırken dikkatli olmasınız, Aşağıdakilerden herhangi biri sizin için 
geçerliyse doktorunuza bildiriniz

• Karaciğer hastalığınız varsa, 

• Yeterli miktarda su içemiyorsanız  ya da sıvı alımınızı kısıtlamak zorundaysanız, 

• İdrara çıkmada zorluk yaşıyorsanız ya da prostatınızda büyüme varsa,

• Kanınızdaki sodyum seviyeleri çok yüksek veya çok düşükse, 

• Geçmişte tolvaptana veya JINARC'ın içeriğinde bulunan maddelerden herhangi 
birine karşı alerjik reaksiyon yaşadıysanız, 

• Diyabet hastasıysanız ve

• Size kanınızdaki ürik asit seviyelerinin yüksek olduğu söylenmişse (ki bu da, gut 
 atağına yol açabilir).

Bunlardan herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığından emin değilseniz lütfen 
doktorunuza danışınız. 

JINARC® (tolvaptan)



JINARC’ı tam olarak doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. 

JINARC her gün iki farklı dozda alınmalıdır. ODPBH tedavisinde, günlük toplam doz genellikle 
60 mg ve 120 mg arasındadır. Doktorunuz JINARC ile tedaviye günde 45 mg ve 15 mg’ 
bölünmüş dozlarda toplam 60 mg olarak başlayacaktır. Daha yüksek olan doz uyanınca 
alınmaktadır ve daha düşük olan doz bundan 8 saat sonra alınmalıdır. Doktorunuz sonraki 
haftalarda dozu 90 mg’a (60 mg ve 30 mg) ve daha sonra 120 mg’a (90 mg ve 30 mg) 
çıkarabilir.

Eğer CYP3A inhibitörleri grubundan bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuz 15 mg veya 30 mg 
düşük doz reçete edebilir.

Tabletleri bir bardak su ile bütün olarak yutmalısınız ve kesinlikle çiğnememelisiniz. Sabah 
dozu kahvaltıdan en az 30 dakika önce alınmalı, ikinci doz yemeklerle birlikte ya da yemeksiz 
alınabilir. JINARC kullanırken greyfurt suyu içmeyiniz. 

JINARC alırken bol miktarda sıvı içmek 
önemlidir 
JINARC önceye göre daha sık idrar çıkarmanıza neden olacak ve bu sizi her zamankinden 
daha susuz hale getirecektir

Aşırı susamayı veya vücudunuzun susuz kalmasını önlemek için susuzluk hissetseniz de 
hissetmesiniz de bol miktarda su veya diğer sulu içeceklerden içmelisiniz. 

Yatmadan önce 2-1 bardak su içmelisiniz ve eğer gece boyunca idrara çıkarsanız daha çok 
içmelisiniz. Su kaybı riskinizi arttırabilecek bir durumunuz varsa (ör kusma veya ishal) özel 
olarak dikkat etmelisiniz.  
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JINARC’ı nasıl almalıyım?

JINARC® (tolvaptan)
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JINARC almayı unutursanız

Eğer ilacınızı almayı unutursanız, aynı gün içinde hatırlar hatırlamaz gereken dozu 
almalısınız. 

Bir gün boyunca ilacınızı almadıysanız, ertesi gün ilacınızı normal dozunda almaya devam 
etmelisiniz. 

Unuttuğunuz bir dozu telafi etmek için çift doz almamalısınız. 

Yanlışlıkla reçete edilenden daha fazla 
JINARC kullanırsanız
Eğer size reçete edilen dozdan daha fazlasını aldıysanız, bolca su içiniz ve acilen 
doktorunuzla veya size en yakın hastaneyle temasa geçiniz. 

Hangi ilacı kullandığınızın net olarak bilinmesi için, ilaç ambalajını yanınızda götürmeyi 
unutmayınız. 

JINARC® (tolvaptan)
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JINARC karaciğerinizin çalışmasını etkileyebilir ve kandaki karaciğer enzimlerini ve bilirubin 
seviyesini arttırabilir.  

Karaciğer fonksiyonlarınızda herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmek için, 
doktorunuz kan testleri yapacaktır:

• JINARC tedavisine başlamadan önce
• Tedavinin ilk 18 ayı her ay 
• Tedavinin ilk 18 ayından sonra 3 ayda bir 

Aşağıdaki belirtiler potansiyel karaciğer problemleriniz olabileceğini göstermektedir:
• yorgunluk
• iştah kaybı
• karın ağrısı
• koyu renkli idrar
• ciltte ve gözlerde sararma (sarılık)
• Vücudunuzun ciddi düzeyde susuz kalması (dehidrasyon)
• bulantı
• kusma
• kaşıntı
• eklem ve kas ağrıları

JINARC® (tolvaptan)

JINARC’ın haberdar olmam gereken önemli
yan etkileri nelerdir?
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Yukarıda bahsedilen belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuza bilgi vermeli 
ve doktorunuzdan yardım istemelisiniz.

İlave kan testi yaptırmanız gerekebilir.

Gebe kalmaya çalışırken, gebelik sırasında 
veya emzirirken JINARC almak güvenli midir?
Sizde yan etkilere ve doğmamış bebeğinizde gelişimsel anormalliklere yol açabileceğinden 
eğer gebe kalmaya çalışıyorsanız veya gebe iseniz JINARC almamalısınız. 

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar tedaviden en az 4 hafta önce, tedavi sırasında (doz 
kesilme durumunda bile) ve JINARC’ı kestikten sonra en az 4 hafta gebeliği önleyici etkili bir 
yöntem kullanmalıdır. 
Karaciğer kistlerinin büyümesini ve gelişimini arttırabileceğinden hekiminiz ile östrojen 
içeren kontraseptiflerin kullanımı hakkında konuşmalısınız. JINARC alırken ve JINARC 
almayı kestikten sonraki bir ay emzirmemelisiniz. 

JINARC alırken veya JINARC almayı kestikten 
sonra 30 gün içinde gebe kalırsam veya gebe 
olabileceğimi düşünüyorsam ne yapmalıyım?
JINARC almayı durdurmalı ve derhal reçeteleyen doktorunuza haber vermelisiniz böylece 
gebeliğiniz sırasında izlenebilirsiniz.

Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsam
ne yapmalıyım?

JINARC® (tolvaptan)
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JINARC® (tolvaptan)

JINARC ilk defa reçete edildiğinde size doktorunuz veya hemşireniz tarafından JINARC hasta 
uyarı kartı verilecektir. 

Bu kart JINARC alırken görülen karaciğer hasarı ve vücudunuzun susuz kalma riski ve bu 
semptom ve belirtiler meydana geldiğinde ne yapmanız gerektiği ile ilgili önemli güvenlik 
bilgileri içermektedir. 

Aynı zamanda doktorunuz veya tedavi merkezinin acil iletişim bilgilerini içermektedir. 
İletişim bilgileri sağlık kuruluşu tarafından karta eklenecektir. Acil durumlarda her zaman 
cüzdan veya çantanızda yanınızda tutmalısınız. 

Hasta uyarı kartı almadıysanız lütfen doktorunuzla veya hemşirenizle irtibata geçiniz.

JINARC hasta uyarı kartı nedir ve onu 
nasıl kullanmalıyım?
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JINARC karaciğer hasarına yol açabilmektedir. 

Karaciğer fonksiyon testleri periyodik olarak ( ilk 18 ay boyunca ayda bir,
daha sonra 3 ayda bir ) yapılmalıdır. 

JINARC büyük miktarda idrar çıkışına ve ciddi düzeyde 
vücudun susuz kalmasına neden olabilmektedir. 

JINARC böbrekte vazopresin etkisini engellemektedir. 

Acil durumlar için önemli güvenlik bilgileri 





 

 

 

Hastalar için önemli güvenlik bilgisi 

JINARC karaciğerinizin çalışmasını etkileyebilir. 

Eğer yorgunluk, iştah kaybı, karın ağrısı, koyu renkli idrar, cildin 
veya gözlerin sararması (sarılık), vücudunuzun ciddi düzeyde 
susuz kalması (dehidrasyon), bulantı, kusma, kaşıntı veya eklem 
ve kas ağrısı belirtilerini yaşarsanız derhal doktorunuza danışınız. 

JINARC ciddi dehidrasyona neden olabilir. 

Vücudun susuz kalmasını engellemek için bol miktarda sıvı içiniz 
ve eğer ağızdan su alamıyorsanız doktorunuza danışınız 

Adınız:

JINARC’ın ilk reçete edildiği tarih:

Doktorun adı:

Hastane / tedavi merkezinin adı: 

Doktorun veya Hastanenin iletişim bilgisi:

 ▼ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak 
belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta 
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış 
olacaksınız. Kullanma talimatlarında 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 ''Yan Etki Bildirimi'' 
ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye 
Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.




