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KULLANMA TALİMATI 

 

FAVİCOVİR 200 mg Film Kaplı Tablet 

Ağızdan alınır. 

 

• Etkin madde: Her bir tablet 200 mg Favipiravir içermektedir. 

• Yardımcı maddeler: Povidon K30, mikrokristalin selüloz, krospovidon, kolloidal silikon 

dioksit, magnezyum stearat, sarı kaplama maddesi (Hidroksipropilmetil selüloz, titanyum 

dioksit, polietilen glikol, kinolin sarısı, alüminyum lake, sarı demir oksit) 

 

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

sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan 

etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz. 

 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice 

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. 

- Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. 

- Eğer ilave sorunlarınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

- Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz. 

- Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı 

kullandığınızı söyleyiniz. 

- Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek 

veya düşük doz kullanmayınız. 

 

Bu Kullanma Talimatında: 

1. FAVİCOVİR nedir ve ne için kullanılır? 

2. FAVİCOVİR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 

3. FAVİCOVİR nasıl kullanılır? 

4. Olası yan etkiler nelerdir? 

5. FAVİCOVİR'in saklanması 

 

Başlıkları yer almaktadır. 

 

1. FAVİCOVİR nedir ve ne için kullanılır? 

 

FAVİCOVİR, yeni veya yeniden ortaya çıkan grip (influenza) tedavisinde kullanılır (grip 

tedavisinde kullanılan diğer ilaçların etkili olmadığı veya yetersiz olduğu olgularla sınırlıdır). 

 

FAVİCOVİR’in etkin maddesi Favipravir’dir.  

 

FAVİCOVİR, virüs üzerinde RNA polimerazı inhibe ederek etkisini gösterir. Bu şekilde virüs 

gen çoğalmasını durdurarak virüsle enfekte hücrede virüsün çoğalmasını önler. 

 

FAVİCOVİR, sarı renkli, bikonveks film kaplı tablet şeklinde, 40 tane film tablet Alu/PVC 
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blister ambalajda piyasaya sunulmaktadır. 

 

2. FAVİCOVİR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 

 

FAVİCOVİR’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ 

  Eğer;  

• Favipravire veya ilacın içerdiği maddelerin herhangi birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) 

iseniz 

• Gebe iseniz veya gebelik şüphesi mevcudiyetinde 

 

FAVİCOVİR’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğer; 

• Gut (damla hastalığı) veya gut öyküsü olan ve kan ürik asit seviyeleri yükselmiş hastalarda 

dikkatli kullanınız. 

• FAVİCOVİR dahil olmak üzere grip tedavisinde kullanılan ilaçlarla anormal davranışlar 

gibi psikonörotik belirtiler gözlenebilir. Grip hastalığının kendisi de bu belirtilere yol 

açabileceğinden dikkatli olunması gerekmektedir. 

• Karaciğer fonksiyonları bozulmuş hastalarda FAVİCOVİR dikkatli kullanılmalıdır. 

• FAVİCOVİR bakterilerin yol açtığı hastalıklara karşı etkili değildir.  

• Bazı durumlarda grip hastalığı bakterilerin yol açtığı hastalıklarla birlikte gözlenebilir. Bu 

durumda hekiminiz o hastalığa uygun başka bir ilaç daha verebilir. 

• Favipiravir yalnızca yeni ya da yeniden ortaya çıkan bir grip salgınında diğer grip 

• FAVİCOVİR’in doğmamış çocuklar üstünde olumsuz etkileri hayvan çalışmalarında 

gösterildiğinden (erken embriyonik ölüm ve anne rahmindeki bebekte anormal 

gelişimler), hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız, FAVİCOVİR’i 

kullanmayınız. 

• Doğurgan yaştaki kadınlar ilacı almadan önce gebelik testi yapmalıdır. Gebelik testi 

negatif ise ilacı kullanınız. İlaç kullanımı esnasında veya ilaç kullanımını bitirdikten 

sonraki 7 gün boyunca etkili bir doğum kontrol yöntemi ile korununuz. Gebe iseniz 

ilacı kesinlikle kullanmayınız. Tedavi sırasında gebelik şüphesi olur ise tedaviyi 

derhal kesiniz ve doktora başvurunuz. İlacı kullanırken gebelik şüphesi olur ise 

tedaviyi derhal kesiniz ve hekiminize başvurunuz.  

• Favipiravir erkek spermi içine girebildiğinden erkek bir hasta ilacı alımı esnasında ve 

ilacı bıraktıktan sonraki 7 gün boyunca cinsel ilişkiye girmemesi veya cinsel ilişkiye 

girerse kondom kullanması önemlidir. Ayrıca gebe kadınlarla cinsel temasa 

girilmemelidir. 

• FAVİCOVİR ile tedaviye başlamadan önce etkililiği ve riskleri (anne rahmindeki 

bebeğe maruziyet sonucu riskler de dahil olmak üzere) hastalara ve aile bireylerine 

yazılı olarak paylaşılmalı ve onlardan yazılı onay alınmalıdır. 

• Kullanımdan önce favipiravir kullanımının gerekliliği dikkatli bir şekilde 

incelenmelidir. 
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tedavisinde kullanılan ilaçların yetersiz ya da etkisiz kaldığı durumlarda ve devletin gribe 

karşı önlem olarak bu ilacı kullanım kararı alması halinde kullanılır. 

 

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza 

danışınız. 

 

FAVİCOVİR’in yiyecek ve içecek ile kullanılması 

• FAVİCOVİR aç veya tok karnına kullanılabilir. 

• FAVİCOVİR’in yiyeceklerle birlikte alınması, mide bulantısı ve kusma olasılığını 

azaltmak amacıyla tavsiye edilmektedir. 

 

Hamilelik 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

 

FAVİCOVİR’in doğmamış çocuklar üstünde olumsuz etkileri hayvan çalışmalarında 

gösterildiğinden (erken embriyonik ölüm ve fetusta anormal gelişimler), hamileyseniz veya hamile 

kalmayı düşünüyorsanız, FAVİCOVİR’i kullanmayınız. Hamilelik şüpheniz varsa FAVİCOVİR 

ile tedaviye başlamadan önce gebelik testi yaptırınız ve gebelik negatif sonucunu aldıktan sonra 

tedaviye başlayınız. 

 

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza 

danışınız. 

 

Emzirme 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

 

FAVİCOVİR,  anne sütüne geçtiğinden, ilaç kullanımı esnasında eğer bebeğinizi emziriyorsanız 

emzirmeyi kesiniz.    

 

Araç ve makine kullanımı 

FAVİCOVİR görme bulanıklığına yol açabileceğinden ilaç alımı esnasında araç ve makineyi 

dikkatli kullanınız. İlaç alımı esnasında ayrıca anormal davranış gibi psikonörotik bellirtiler 

oluşabilir. 

 

FAVİCOVİR’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler  

Uyarı gerektiren yardımcı madde bulunmamaktadır. 

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı 

Aşağıdaki ilaçlar özellikle önemli olduğundan,  bunları kullanmanız durumunda doktorunuza 

veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi vermeniz gerekir: 

• Pirazinamid (verem hastalığı tedavisinde kullanılır)  

• Repaglinid (diyabet/şeker hastalığı tedavisinde kullanılır) 

• Teofilin (astım tedavisinde kullanılır) 
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• Famsiklovir (çeşitli viral hastalıkların tedavisinde kullanılır) 

• Sulindak ve asetaminofen ( ağrı ve ateşin azaltılması amacıyla kullanılır) 

 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda 

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

 

3. FAVİCOVİR nasıl kullanılır? 

 

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar: 

Doktorunuz tarafından reçete edilen miktarda tableti kullanmalısınız. Eğer emin değilseniz, 

doktorunuz veya eczacınız ile kontrol ediniz. 

 

FAVİCOVİR size reçete edildikten sonra en kısa sürede ilacı kullanmaya başlayınız; ideal 

olanı grip belirtilerinin başladığı ilk gün içerisinde kullanmaya başlamanızdır. 

 

Erişkinlerde doz aşağıdaki şekilde verilir: 

1.gün:  sabah 1600 mg (8 tablet) ve akşam 1600 mg (8 tablet) olmak üzere günde iki kez 

2-5.günler: sabah 600 mg (3 tablet) ve akşam 600 mg (3 tablet) olmak üzere günde iki kez 

verilir. 

 

Kullanım süresi 5 gündür. 

 

Değişik yaş grupları 

Çocuklarda kullanımı 

Çocuklarda ve ergenlerde kullanılmamalıdır. 

 

Yaşlılarda kullanımı 

Yaşlılarda kullanımda dikkat edilmelidir. 

 

Özel kullanım durumları 

Böbrek yetmezliği 

Böbrek yetmezliğinde kullanımı konusunda veri mevcut değildir. Gut (damla hastalığı) veya gut 

öyküsü olan ve kan ürik asit seviyeleri yükselmiş hastalarda dikkatli kullanınız. 

 

Karaciğer yetmezliği 

Yapılan çalışmalarda karaciğer işlev bozukluğu bulunan hastalarda FAVİCOVİR’in etken 

maddesi olan favipiravir seviyelerinde artış görülmüştür. Gerekli doz ayarlaması doktorunuz 

tarafından yapılacaktır. 

 

Eğer FAVİCOVİR’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise 

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz. 
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Kullanmanız gerekenden daha fazla FAVİCOVİR kullandıysanız: 

FAVİCOVİR’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile 

konuşunuz. 

 

FAVİCOVİR aşırı dozda alınması durumunda toksik yan etkilere yol açabilir. Özel bir antidotu 

olmadığından semptomatik tedavi yapılmalıdır. 

 

FAVİCOVİR’i kullanmayı unutursanız: 

Bir dozu atlarsanız, aklınıza gelir gelmez bu dozu alınız. Ancak dozu atladığınızı bir sonraki 

dozu alacağınız saate yakın fark ederseniz, atladığınız dozu unutunuz ve bir sonraki dozunuzu 

zamanında alınız. 

 

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. 

 

FAVİCOVİR ile tedavi sonlandırdığındaki oluşabilecek etkiler: 

Eğer doktorunuzun tavsiye ettiği tarihten önce FAVİCOVİR kullanmayı bırakırsanız, grip 

belirtileriniz yeniden ortaya çıkabilir. 

 

Doktorunuza danışmadan FAVİCOVİR tedavinizi sonlandırmayınız. Doktorunuz size 

FAVİCOVİR’i reçete ettiği rahatsızlığınızın özelliğine göre tedavinizin ne kadar süreceğini size 

bildirecektir. 

 

4. Olası yan etkiler nelerdir? 

 

Tüm ilaçlar gibi, FAVİCOVİR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan 

etkiler olabilir. Aşağıda listelenen yan etkilerden çoğu grip sebebiyle de olabilir. 

 

Aşağıdakilerden biri olursa, FAVİCOVİR’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL 

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

• Anafilaktik ve anafilaktoid reaksiyonlar: Yüzde ve ciltte şişme, kaşıntılı döküntülü, 

ciddi alerjik reaksiyonlar, düşük kan basıncı ve nefes alma zorluğuyla birlikte ciddi alerjik 

reaksiyonlar 

• Şok 

• Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz: Karışık, muhtemel hayati 

tehlikesi olan alerjik reaksiyon, başlangıçta ateş, boğaz ağrısı ve yorgunlukla ortaya çıkan 

ve kabarcık, pullanma, cildin daha geniş bölgelerinde dökülmeyle sonuçlanan cildin dış 

yüzeyinde ve muhtemelen iç yüzeyinde iltihaplanma, muhtemel nefes alma zorlukları ve 

düşük kan basıncı 

 

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise DERHAL 

doktorunuza başvurunuz. 

 

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. 
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Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size 

en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.  

• Bilinç seviyesinde değişkenlik de içeren havale (konvülsiyon) ve ani geçici bilinç 

bozukluğu (delirium) 

• Zihin karışıklığı, anormal davranış 

• Sanrılar, hayal görme, huzursuzluk, endişe, kabuslar 

• Karaciğerle ilgili bozukluklar (fulminant hepatit, hepatik fonksiyon ve sarılık): Cildin ve 

göz akının sararması, dışkı renginde değişiklik, davranışlarda değişiklik 

• Böbreklerde hasar 

• Kalın barsakta kanama ile birlikte iltihap gözlenmesi 

 

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir. 

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. 

 

Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır: 

Çok yaygın  : 10 hastanın en az birinde görülebilir. 

Yaygın  : 10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.  

Seyrek   : 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir. 

Çok seyrek   : 10.000 hastanın birinden az görülebilir. 

Bilinmiyor  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor. 

 

Yaygın: 

• İshal 

• Karaciğer enzimlerinde artış  

• Kanın savunma hücrelerinde azalma (beyaz kan hücresi, nötrofil) 

• Kan trigliserid düzeylerinde artış 

• Kan ürik asit düzeylerinde artış 

• Kan alkalen fosfataz ve bilirubin değerlerinde artış 

 

Yaygın olmayan: 

• Bulantı, kusma, karın ağrısı 

• Karında rahatsızlık hissi 

• İnce barsak ülseri 

• Dışkıda kan gelmesi 

• Gastrit (mide mukozası iltihabı) 

• Beyaz kan hücre sayısında artış 

• Retikülosit (genç alyuvar hücresi) sayısında azalma 

• Monosit (bakteri, virüs ve mantarlarla savaşan bir tür beyaz kan hücresi) sayısında artış 

• Kan potasyum düzeylerinde azalma 

• Astım 

• Ağız ve yutak bölgesinde ağrı 
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• Nezle 

• Nazofarenjit (yutak ve burun bölgesini kaplayan mukoza iltihabı) 

• Bademciklerde polip 

• Kan kreatin kinaz düzeylerinde artış 

• Döküntü, ekzema, kaşıntı 

• Deride renk değişikliği 

• Morarma 

• Tat alma duyusunda bozulma 

• Bulanık görme 

• Gözde ağrı 

• Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) 

• Kalp ritminde bozulma 

• İdrarda kan ve şeker bulunması 

 

Bilinmiyor: 

• Trombosit (kanın pıhtılaşma hücresi) sayısında azalma 

• Pnömoni (zatürre) 

 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız 

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. 

 

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’ ikonuna 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. 

 

5. FAVİCOVİR’in Saklanması 

 

FAVİCOVİR’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 

 

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.  

 

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Son kullanma tarihi geçmiş veya 

kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama 

sistemine veriniz. 

 

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FAVİCOVİR’i kullanmayınız. 

 

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız FAVİCOVİR’i şehir suyuna veya çöpe atmayınız. 

http://www.titck.gov.tr/
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Bu konuda eczacınıza danışınız. 

 

Ruhsat sahibi: 

ATABAY KİMYA SAN. TİC. A. Ş. 

Acıbadem, Köftüncü Sok. No:1 

34718 Kadıköy/İSTANBUL 

 

Üretim yeri: 

ATABAY İLAÇ FABRİKASI A.Ş. 

Acıbadem, Köftüncü Sok. No:1 

34718 Kadıköy/İSTANBUL 

 

Bu kullanma talimatı …/…/…. tarihinde onaylanmıştır. 


