
A Vitamini Kuramsal olarak yüksek doz 
alan annelerin bebeklerinde 
toksik etki riski

Adapalen Bilgi yoktur—üretici firma 
kullan›lmamas›n› önermektedir 
(kullan›lacaksa gö¤se 
uygulanmamal›d›r)

Akamprosat Üretici firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Akarboz Üretici firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Akrivastin bkz. Antihistaminikler
Alendronik asit Bilgi yoktur
Alfakalsidol bkz. D vitamini
Algluseraz Bilgi yoktur
Alkol Yüksek miktarda al›nd›¤›nda 

bebe¤i etkileyebilir ve süt 
tüketimini azaltabilir

Allopürinol Süte geçer
Alprazolam bkz. Benzodiazepinler
Alt›n (oranofin, Dikkatle kullan›lmamal›d›r—

orotiomalat) sütle vücuttan at›l›r; kuramsal 
olarak döküntü aurotiomalat)
ve idiyosinkrazik reaksiyon 
olas›l›¤›

Altretamin bkz. Sitotoksik ilaçlar
Amantadin Kullan›lmamal›d›r; süte geçer; 

bebekte toksik etki 
bildirilmifltir

Ametokain Bilgi yoktur
Amfetaminler Süte önemli miktarda geçer

Kullan›lmamal›d›r
Amfoterisin Bilgi yoktur
Amifostin Bilgi yoktur
Amilorid Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› önermektedir
Aminofilin bkz. Teofilin
Aminoglutetimid Kullan›lmamal›d›r
Amiodaron Kullan›lmamal›d›r; süte önemli

miktarda geçer; iyot 
sal›n›m›ndan kuramsal risk; 
ayr›ca bkz. ‹yot

Amisülprid Bilgi yoktur—üretici firma
kullan›lmamas›n› önermektedir

Amitriptilin bkz. Antidepresanlar, Trisiklik
Amlodipin Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› önermektedir
Amobarbital bkz. Barbitüratlar
Amoksapin bkz. Antidepresanlar, Trisiklik
Amorolfin Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› önermektedir
Androjenler Kullan›lmamal›d›r; k›z bebekte

maskülinizasyona ya da erkek 
bebekte erken geliflmeye neden
olabilir; yüksek dozlarda süt 
oluflumunu bask›lar

Antidepresanlar, SSR‹ bkz. ayr› ayr› ilaçlar
Antidepresanlar, Süte geçen trisiklik 

Trisiklik ve benzeri antidepresan (mianserin ve 
trazodon gibi benzeri ilaçlar
dahil) miktar› zararl› 
olmayacak kadar düflüktür 
ancak üretici firmalar›n ço¤u 
kullan›lmamas›n› 
önermektedir; doksepin 
metabolitlerinin birikimi 
sonucu sedasyon ve solunum 
depresyonu meydana gelebilir

Antihistaminikler Baz› antihistaminikler önemli
ölçüde süte geçer; zararl› etkisi
bilinmese de baz› üretici 
firmalar kullan›lmamas›n›
önermektedir; klemastin ile
bebekte sersemlik bildirilmifltir

Antikoagülanlar, Kanama riski; K vitamini 
Oral eksikli¤iyle artar; warfarinin 

güvenli oldu¤u san›lmaktad›r, 
fenindion kullan›lmamal›d›r

Antipsikotikler Süte geçen miktar zararl› 

Trimetoprim Kuramsal teratojen etki riski 
(1) (folik asit antagonisti)

Trimetreksat Kullan›lmamal›d›r (hayvanlarda 
fetotoksik ve teratojen etki); 
kad›n ya da erkeklerde 
kulland›ktan sonra en az 6 ay 
konsepsiyon önlenmelidir

Trimipramin bkz. Antidepresanlar, Trisiklik
Tripotasyum Disitratobizmutat bkz. Bizmut fielat
Triprolidin bkz. Antihistaminikler
Tropisetron Üretici firma hayvan 

deneylerinde toksik etki 
görüldü¤ünü bildirmektedir

Tulobuterol bkz. bölüm 3.1.1 metin
Ürokinaz Kullan›lmamal›d›r; ilk 18 hafta 

(1, 2, 3) içinde plasentada erken ayr›lma 
olas›l›¤›; gebelik boyunca 
kuramsal olarak fetusta kanama 
olas›l›¤›; ayr›ca do¤umdan 
sonra da kullan›lmamal›d›r—
annede kanama

Valasiklovir Bilgi yoktur; ayr›ca bkz.
Asiklovir

Valproat Nöral boru defektleri riski 
(1, 3) artm›flt›r (bilgilendirme ve 

tarama önerilir— önemli: 
ayr›ca bkz. s.193); yenido¤anda 
kanama (hipofibrinemiye ba¤l›)
ve hepatotoksik etki de
bildirilmifltir; ayr›ca bkz.
Antiepileptikler

Valsartan ADE ‹nhibitörleri gibi

Vankomisin Fazla bilgi yoktur; üretici firma 
yaln›z beklenen yarar›n›n
potansiyel riskinden fazla 
oldu¤u durumlarda 
kullan›lmas›n› tavsiye etmektedir

Venlafaksin Bilgi yoktur
Verapamil bkz. Kalsiyum kanal Blokerleri
Vigabatrin Do¤umsal anomaliler 

bildirilmifltir—üretici firma 
kullan›lmamas›n› tavsiye 
etmektedir; ayr›ca bkz.
Antiepileptikler

Viloksazin bkz. Antidepresanlar, Trisiklik ve 
benzeri
Varfarin bkz. Antikoagülanlar, Oral
Zalsitabin S›n›rl› bilgi mevcuttur; yaln›z 

anne aç›s›ndan potansiyel 
yarar›n›n fetus aç›s›ndan 
potansiyel riskinden fazla 
oldu¤u durumlarda 
kullan›lmal›d›r

Zidovudin S›n›rl› bilgi mevcuttur; üretici 
firma yaln›z kesin olarak endike 
oldu¤u durumlarda 
kullan›lmas›n› tavsiye 
etmektedir; ayr›ca bkz. s.265

Zolmitriptan bkz. 5HT1 Agonistleri
Zolpidem bkz. Benzodiazepinler
Zopiklon bkz. Benzodiazepinler
Zuklopentiksol bkz. Antipsikotikler

Süt veren annelerin baz› ilaçlar› (örn. ergotamin) kul -
lanmas› sonucunda bebekte toksik etki meydana gelir-
ken, baz› ilaçlar›n (örn. digoksin) kullan›m›n›n yeni-
do¤an üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Baz› ilaçlar
(örn. bromokriptin) süt oluflumunu inhibe eder.

‹laç farmakolojik aç›dan anlaml› miktarlarda süte
geçerse bebek üzerinde toksik etki görülebilir. Baz›
ilaçlar›n (örn. iyodürler) sütteki konsantrasyonlar› an-
nenin plazma konsantrasyonunu aflabilir, böylece an-
nede tedavi edici olan doz bebek için toksik olabilir.
Baz› ilaçlar (örn. fenobarbital) bebe¤in emme reflek-
sini inhibe eder. Anne sütündeki ilaçlar, en az›ndan
kuramsal olarak, konsantrasyonlar› farmakolojik etki
göstermeyecek kadar düflük olsa bile, bebekte afl›r›
duyarl›l›¤a yol açar.

Bu bölümdeki listede, afla¤›da belirtilen özellikleri
tafl›yan ilaçlar yer almaktad›r:

- yukar›da belirtilen nedenlerden ötürü emzirirken dikkatli
kullan›lmas› gereken ya da kontrendike olanlar;
-  var olan kan›tlara dayanarak, sütteki miktarlar› bebe¤e
zararl› olmayacak kadar düflük oldu¤undan, emzirme
s›ras›nda anneye güvenle verilebilenler;
-  dozu bebe¤e zararl› olmayacak kadar düflük olanlar;
- sütte belirgin miktarlarda bulunmakla birlikte, bebe¤e
zararl› oldu¤u bilinmeyenler.

Pek çok ilaç için yol gösterici olacak kadar bilgi ve
kan›t yoktur; emziren anneye yaln›z çok gerekli temel
ilaçlar›n verilmesi önerilir. Anne sütüne geçen ilaçlara
iliflkin bilgi yetersiz oldu¤undan afla¤›daki tablo yal-
n›z bir k›lavuz olarak kullan›lmal›d›r; bir ilac›n bu
tabloda yer almamas› güvenli oldu¤unu göstermez.
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olmayacak kadar düflükse de 
hayvan deneylerinde bu 
ilaçlar›n geliflmekte olan sinir 
sistemi üzerinde istenmeyen 
etki gösterebilece¤i, bu 
nedenle çok gerekli de¤ilse 
kullan›lmamas› gerekti¤i 
gösterilmifltir; ayr›ca bkz.
amisülprid, klorpromazin,
klozapin, olanzapin, kuetiapin, 
risperidon, sertindon, sülprid

Antrakinonlar Kullan›lmamal›d›r; yüksek 
dozlarda mide motilitesini 
art›rabilir ve ishale neden 
olabilir (özellikle kaskara ve 
dantron)

Apomorfin Bilgi yoktur
Asebutolol bkz. Beta blokerler
Aseklofenak Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› önermektedir
Asemetasin Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Asetazolamid Zararl› etki göstermeyecek 

kadar düflük miktarda
Asetilsalisilik asit Kullan›lmamal›d›r—Reye 

sendromu riski olas›l›¤›; 
düzenli olarak yüksek dozda 
kullan›ld›¤›nda trombosit 
ifllevlerini bozabilir ve 
yenido¤an K vitamini 
depolar›n›n düflük oldu¤u 
bebekte hipoprotrombinemiye 
neden olabilir

Asetoheksamid bkz. Sülfonilüreler
Asiklovir Sistemik uygulaman›n 

ard›ndan süte önemli miktarda
geçer

Asipimoks Üretici firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Asitretin Kullan›lmamal›d›r
Astemizol Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir (ayr›ca bkz.
bölüm 3.4.1)

Atenolol bkz. Beta blokerler
Atorvastatin Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› önermektedir
Atovakuon Bilgi yoktur
Atropin Bebekler üzerinde 

antimuskarinik etki gösterebilir
Azapropazon Kullan›lmamal›d›r—süte 

düflük miktarda geçer
Azatadin bkz. Antihistaminikler
Azitromisin Bilgi yoktur
Baklofen Zararl› olmayacak kadar düflük

miktarda
Balsalazin Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Barbitüratlar Mümkünse kullan›lmamal›d›r 

(ayr›ca bkz. fenobarbital); 
yüksek dozda sersemli¤e neden
olabilir

Beklometazon bkz. Kortikosteroidler
Bendrofluazid bkz. Tiazidler
Benperidol bkz. Antipsikotikler
Benzodiazepinler Süte geçer––mümkünse

kullan›lmamal›d›r
Beta blokerler ve Bebek izlenmelidir; beta 

Labetalol blokaj›na ba¤l› toksik etki 
olabilirse de ço¤u beta
blokerlerin süte geçen miktar› 
bebe¤i etkilemeyecek kadar 
düflüktür; asebutolol, atenolol, 
nadolol ve sotalol di¤er beta 
blokerlerden daha fazla 
miktarda bulunur; üretici firma
seliprololün kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Betaksolol bkz. Beta blokerler
Betametazon bkz. Kortikosteroidler
Bezafibrat Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Bisoprolol bkz. Beta blokerler
Botulinum Toksini Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Bromazepam bkz. Benzodiazepinler
Bromfeniramin bkz. Antihistaminikler
Bromokriptin Süt yap›m›n› bask›lar
Buklizin bkz. Antihistaminikler
Bumetanid Bilgi yoktur—üretici firma 

mümkünse kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Bupivakain Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür

Buprenorfin Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür

Buserelin Süte az miktarda geçer—
üretici firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Butobarbital bkz. Barbitüratlar
Büyüme Hormonu bkz. Somatropin
D Vitamini Yüksek dozlar dikkatle 

(ve benzeri kullan›lmal›d›r; bebekte 
bileflikler) hiperkalsemiye neden olabilir

Danaparoid Bilgi yoktur
Danazol Veri yoktur ancak bebekte 

androjen etkisi olabilece¤inden
kullan›lmamal›d›r

Dantron bkz. Antrakinonlar

Dapson Hemolitik anemi; süte önemli 
miktarda geçerse de bebek 
aç›s›ndan risk çok düflüktür

Deflazakort bkz. Kortikosteroidler
Deksametazon bkz. Kortikosteroidler
Deksamfetamin bkz. Amfetaminler
Deksfenfluramin Kullan›lmamal›d›r
Dekstropropoksifen Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Demeklosiklin bkz. Tetrasiklinler
Desogestrel bkz. Kontraseptifler, Oral
Diazepam bkz. Benzodiazepinler
Didanozin HIV enfeksiyonunda emzirme 

önerilmez

Difenhidramin bkz. Antihistaminikler
Difenilpiralin bkz. Antihistaminikler
Diflunisal Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Digoksin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Dihidrotakisterol bkz. D vitamini
Diklofenak Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Diltiazem Önemli miktarda—üretici 

firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Disodyum Etidronat Bilgi yoktur
Disodyum Üretici firma kullan›lmamas›n›

Pamidronat önermektedir
Disopiramid Süte geçer— yaln›zca zorunlu

oldu¤unda kullan›lmal› ve
bebek antimuskarinik etkiler 
aç›s›ndan izlenmelidir

Doksazosin Sütte birikir—üretici firma 
kullan›lmamas›n› önermektedir

Doksepin bkz. Antidepresanlar, Trisiklik ve benzeri
Doksilamin bkz. Antihistaminikler
Doksisiklin bkz. Tetrasiklinler
Domperidon Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflük olabilir
Dosetaksel bkz. Sitotoksik ilaçlar
Dotiepin bkz. Antidepresanlar, Trisiklik
Droperidol bkz. Antipsikotikler
Efedrin Huzursuzluk ve uyku 

bozuklu¤u bildirilmifltir
Eformoterol Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Enalapril Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflük olabilir
Enoksaparin Bilgi yoktur––üretici firma

kullan›lmamas›n› önermektedir
Epoetin Bilgi yoktur—üretici firma

kullan›lmamas›n› önermektedir
Ergokalsiferol bkz. D vitamini
Ergotamin Kullan›lmamal›d›r; bebekte 

ergotizm meydana gelebilir; 
yineleyen dozlarla süt yap›m›n›
inhibe edebilir

Eritromisin Sütte yaln›z düflük miktarlarda
bulunur

Esmolol bkz. Beta blokerler
Etambutol Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Etamsilat Önemli miktarda bulunursa da

zararl› etkisi bilinmemektedir
Etidronat Disodyum Bilgi yoktur
Etinilöstradiol bkz. Kontraseptifler, Oral
Etinodiol bkz. Kontraseptifler, Oral
Etodolak Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Etoposid bkz. Sitotoksik ‹laçlar
Etosüksimid Kullan›lmamal›d›r—sütte 

önemli miktarda bulunur; 
hipereksitabilite ve emme 
yetersizli¤i bildirilmifltir

Famotidin Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür

Famsiklovir Bilgi yoktur
Fansidar ® Sar›l›kl› bebeklerde düflük 

kernikterus riski ve G6FD 
eksikli¤i olan bebeklerde 
hemoliz riski (sülfadoksine 
ba¤l› olarak)

Feksofenadin bkz. Antihistaminikler
Felodipin Süte geçer
Fenbufen Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Fenilbutazon Kullan›lmamal›d›r—sütte 

düflük miktarda bulunur
Fenindamin bkz. Antihistaminikler
Fenindion bkz. Antikoagülanlar, Oral
Feniramin bkz. Antihistaminikler
Fenitoin Süte düflük miktarda geçer; 

üretici firma kullan›lmamas›n› 
önermektedir—ayr›ca bkz.
bölüm 4.8.1

Fenobarbital Mümkünse kullan›lmamal›d›r; 
sersemlik meydana gelebilirse 
de risk düflüktür; fenobarbital 
ve fenitoin ile bir 
methemoglobinemi vakas›
bildirilmifltir

Fenolftalein Kullan›lmamal›d›r; mide 
motilitesi artar, ishal ve 
olas›l›kla döküntü

Fenoprofen Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür

Fentanil Üretici firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Fentikonazol Bilgi yoktur
Fentolamin Bilgi yoktur
Filgrastim Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› önermektedir
Flavoksat Bilgi yoktur
Flekainid Önemli miktarda ancak zararl›

etkisi bilinmemektedir
Fludarabin bkz. Sitotoksik ‹laçlar
Flufenazin bkz. Antipsikotikler
Flukonazol Önemli miktarda—üretici 

firma kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Flunitrazepam bkz. Benzodiazepinler
Fluoksetin Süte önemli miktarda geçti¤i 

bildirilmifltir—üretici firma 
kullan›lmamas›n› önermektedir

Flupentiksol bkz. Antipsikotikler
Flurazepam bkz. Benzodiazepinler
Flurbiprofen Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Flusitozin Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Flutikazon bkz. Kortikosteroidler
Fluvastatin Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Fluvoksamin Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
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olmayacak kadar düflükse de 
hayvan deneylerinde bu 
ilaçlar›n geliflmekte olan sinir 
sistemi üzerinde istenmeyen 
etki gösterebilece¤i, bu 
nedenle çok gerekli de¤ilse 
kullan›lmamas› gerekti¤i 
gösterilmifltir; ayr›ca bkz.
amisülprid, klorpromazin,
klozapin, olanzapin, kuetiapin, 
risperidon, sertindon, sülprid

Antrakinonlar Kullan›lmamal›d›r; yüksek 
dozlarda mide motilitesini 
art›rabilir ve ishale neden 
olabilir (özellikle kaskara ve 
dantron)

Apomorfin Bilgi yoktur
Asebutolol bkz. Beta blokerler
Aseklofenak Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› önermektedir
Asemetasin Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Asetazolamid Zararl› etki göstermeyecek 

kadar düflük miktarda
Asetilsalisilik asit Kullan›lmamal›d›r—Reye 

sendromu riski olas›l›¤›; 
düzenli olarak yüksek dozda 
kullan›ld›¤›nda trombosit 
ifllevlerini bozabilir ve 
yenido¤an K vitamini 
depolar›n›n düflük oldu¤u 
bebekte hipoprotrombinemiye 
neden olabilir

Asetoheksamid bkz. Sülfonilüreler
Asiklovir Sistemik uygulaman›n 

ard›ndan süte önemli miktarda
geçer

Asipimoks Üretici firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Asitretin Kullan›lmamal›d›r
Astemizol Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir (ayr›ca bkz.
bölüm 3.4.1)

Atenolol bkz. Beta blokerler
Atorvastatin Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› önermektedir
Atovakuon Bilgi yoktur
Atropin Bebekler üzerinde 

antimuskarinik etki gösterebilir
Azapropazon Kullan›lmamal›d›r—süte 

düflük miktarda geçer
Azatadin bkz. Antihistaminikler
Azitromisin Bilgi yoktur
Baklofen Zararl› olmayacak kadar düflük

miktarda
Balsalazin Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Barbitüratlar Mümkünse kullan›lmamal›d›r 

(ayr›ca bkz. fenobarbital); 
yüksek dozda sersemli¤e neden
olabilir

Beklometazon bkz. Kortikosteroidler
Bendrofluazid bkz. Tiazidler
Benperidol bkz. Antipsikotikler
Benzodiazepinler Süte geçer––mümkünse

kullan›lmamal›d›r
Beta blokerler ve Bebek izlenmelidir; beta 

Labetalol blokaj›na ba¤l› toksik etki 
olabilirse de ço¤u beta
blokerlerin süte geçen miktar› 
bebe¤i etkilemeyecek kadar 
düflüktür; asebutolol, atenolol, 
nadolol ve sotalol di¤er beta 
blokerlerden daha fazla 
miktarda bulunur; üretici firma
seliprololün kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Betaksolol bkz. Beta blokerler
Betametazon bkz. Kortikosteroidler
Bezafibrat Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Bisoprolol bkz. Beta blokerler
Botulinum Toksini Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Bromazepam bkz. Benzodiazepinler
Bromfeniramin bkz. Antihistaminikler
Bromokriptin Süt yap›m›n› bask›lar
Buklizin bkz. Antihistaminikler
Bumetanid Bilgi yoktur—üretici firma 

mümkünse kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Bupivakain Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür

Buprenorfin Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür

Buserelin Süte az miktarda geçer—
üretici firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Butobarbital bkz. Barbitüratlar
Büyüme Hormonu bkz. Somatropin
D Vitamini Yüksek dozlar dikkatle 

(ve benzeri kullan›lmal›d›r; bebekte 
bileflikler) hiperkalsemiye neden olabilir

Danaparoid Bilgi yoktur
Danazol Veri yoktur ancak bebekte 

androjen etkisi olabilece¤inden
kullan›lmamal›d›r

Dantron bkz. Antrakinonlar

Dapson Hemolitik anemi; süte önemli 
miktarda geçerse de bebek 
aç›s›ndan risk çok düflüktür

Deflazakort bkz. Kortikosteroidler
Deksametazon bkz. Kortikosteroidler
Deksamfetamin bkz. Amfetaminler
Deksfenfluramin Kullan›lmamal›d›r
Dekstropropoksifen Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Demeklosiklin bkz. Tetrasiklinler
Desogestrel bkz. Kontraseptifler, Oral
Diazepam bkz. Benzodiazepinler
Didanozin HIV enfeksiyonunda emzirme 

önerilmez

Difenhidramin bkz. Antihistaminikler
Difenilpiralin bkz. Antihistaminikler
Diflunisal Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Digoksin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Dihidrotakisterol bkz. D vitamini
Diklofenak Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Diltiazem Önemli miktarda—üretici 

firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Disodyum Etidronat Bilgi yoktur
Disodyum Üretici firma kullan›lmamas›n›

Pamidronat önermektedir
Disopiramid Süte geçer— yaln›zca zorunlu

oldu¤unda kullan›lmal› ve
bebek antimuskarinik etkiler 
aç›s›ndan izlenmelidir

Doksazosin Sütte birikir—üretici firma 
kullan›lmamas›n› önermektedir

Doksepin bkz. Antidepresanlar, Trisiklik ve benzeri
Doksilamin bkz. Antihistaminikler
Doksisiklin bkz. Tetrasiklinler
Domperidon Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflük olabilir
Dosetaksel bkz. Sitotoksik ilaçlar
Dotiepin bkz. Antidepresanlar, Trisiklik
Droperidol bkz. Antipsikotikler
Efedrin Huzursuzluk ve uyku 

bozuklu¤u bildirilmifltir
Eformoterol Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Enalapril Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflük olabilir
Enoksaparin Bilgi yoktur––üretici firma

kullan›lmamas›n› önermektedir
Epoetin Bilgi yoktur—üretici firma

kullan›lmamas›n› önermektedir
Ergokalsiferol bkz. D vitamini
Ergotamin Kullan›lmamal›d›r; bebekte 

ergotizm meydana gelebilir; 
yineleyen dozlarla süt yap›m›n›
inhibe edebilir

Eritromisin Sütte yaln›z düflük miktarlarda
bulunur

Esmolol bkz. Beta blokerler
Etambutol Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Etamsilat Önemli miktarda bulunursa da

zararl› etkisi bilinmemektedir
Etidronat Disodyum Bilgi yoktur
Etinilöstradiol bkz. Kontraseptifler, Oral
Etinodiol bkz. Kontraseptifler, Oral
Etodolak Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Etoposid bkz. Sitotoksik ‹laçlar
Etosüksimid Kullan›lmamal›d›r—sütte 

önemli miktarda bulunur; 
hipereksitabilite ve emme 
yetersizli¤i bildirilmifltir

Famotidin Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür

Famsiklovir Bilgi yoktur
Fansidar ® Sar›l›kl› bebeklerde düflük 

kernikterus riski ve G6FD 
eksikli¤i olan bebeklerde 
hemoliz riski (sülfadoksine 
ba¤l› olarak)

Feksofenadin bkz. Antihistaminikler
Felodipin Süte geçer
Fenbufen Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Fenilbutazon Kullan›lmamal›d›r—sütte 

düflük miktarda bulunur
Fenindamin bkz. Antihistaminikler
Fenindion bkz. Antikoagülanlar, Oral
Feniramin bkz. Antihistaminikler
Fenitoin Süte düflük miktarda geçer; 

üretici firma kullan›lmamas›n› 
önermektedir—ayr›ca bkz.
bölüm 4.8.1

Fenobarbital Mümkünse kullan›lmamal›d›r; 
sersemlik meydana gelebilirse 
de risk düflüktür; fenobarbital 
ve fenitoin ile bir 
methemoglobinemi vakas›
bildirilmifltir

Fenolftalein Kullan›lmamal›d›r; mide 
motilitesi artar, ishal ve 
olas›l›kla döküntü

Fenoprofen Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür

Fentanil Üretici firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Fentikonazol Bilgi yoktur
Fentolamin Bilgi yoktur
Filgrastim Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› önermektedir
Flavoksat Bilgi yoktur
Flekainid Önemli miktarda ancak zararl›

etkisi bilinmemektedir
Fludarabin bkz. Sitotoksik ‹laçlar
Flufenazin bkz. Antipsikotikler
Flukonazol Önemli miktarda—üretici 

firma kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Flunitrazepam bkz. Benzodiazepinler
Fluoksetin Süte önemli miktarda geçti¤i 

bildirilmifltir—üretici firma 
kullan›lmamas›n› önermektedir

Flupentiksol bkz. Antipsikotikler
Flurazepam bkz. Benzodiazepinler
Flurbiprofen Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Flusitozin Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Flutikazon bkz. Kortikosteroidler
Fluvastatin Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Fluvoksamin Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
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Fosfomisin Sütle vücuttan at›l›r—üretici 
firma gerçekten gerekmiyorsa
kullan›lmamas›n› önermektedir

Fosinopril Sütle vücuttan at›l›r—üretici 
firma gerçekten gerekmiyorsa
kullan›lmamas›n› önermektedir

Furosemid Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür

Gabapentin Bilgi yoktur
Gansiklovir Kullan›lmamal›d›r; ayr›ca 

bkz. s.267
Gemfibrozil Bilgi yoktur
Gemsitabin bkz. Sitotoksik ‹laçlar
Gestoden bkz. Kontraseptifler, Oral
Gestrinon Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Glibenklamid bkz. Sülfonilüreler
Glikidon bkz. Sülfonilüreler
Gliklazid bkz. Sülfonilüreler
Glimidin bkz. Sülfonilüreler
Glipizid bkz. Sülfonilüreler
Goserelin Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Granisetron Bilgi yoktur
Grepafloksasin Süte geçer––üretici firma

kullan›lmamas›n› önermektedir
Halofantrin Kullan›lmamal›d›r
Haloperidol bkz. Antipsikotikler
Halotan Sütle vücuttan at›l›r
Hepatit A Afl›s› Bilgi yoktur
Hidroflumetiazid bkz. Tiazidler
Hidroklorotiazid bkz. Tiazidler
Hidrokortizon bkz. Kortikosteroidler
Hidroksiklorokin Kullan›lmamal›d›r—bebekte 

toksik etki riski
Hidroksizin bkz. Antihistaminikler
Hiyosin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
‹buprofen Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür, ancak baz› 
üretici firmalar 
kullan›lmamas›n› önermektedir 
(topikal kullan›m dahil)

‹darubisin bkz. Sitotoksik ‹laçlar
‹doksuridin Sütün tad›n› bozabilir
‹mipenem [bileflen] bkz. ‹mipenem/silastatin
‹mipenem/silastatin Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n›
önermektedir

‹mipramin bkz. Antidepresanlar, Trisiklik
‹ndapamid Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› önermektedir
‹ndinavir HIV enfeksiyonunda anne sütü

verilmemesi önerilmektedir
‹ndometasin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflük olabilirse de bir 
bebekte konvülsiyon 
bildirilmifltir—üretici firma 
kullan›lmamas›n› önermektedir

‹nsülin Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür

‹nterferonlar Bilgi yoktur––üretici firmalar
kullan›lmamas›n› önermektedir

‹rbesartan Üretici firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

‹rinotekan bkz. Sitotoksik ‹laçlar
‹trakonazol Süte düflük miktarda geçer
‹yot Anne sütü kesilmelidir; 

yenido¤anda hipotiroidi ya da 
guatr tehlikesi; sütte yo¤un 
oldu¤u anlafl›lmaktad›r

Radyoaktif iyot Tedavi edici dozlar›n ard›ndan
emzirme kontrendikedir. Tan› 
koymaya yarayan dozlarda en 
az 24 saat anne sütü 
verilmemelidir

‹zoniazid Bebek toksik etki olas›l›¤› 
aç›s›ndan izlenmelidir; 
kuramsal olarak konvülsiyon 
ve nöropati riski; anne ve 
bebekte profilaktik piridoksin 
kullan›lmas› önerilmektedir

‹zotretinoin Kullan›lmamal›d›r
Kabergolin Süt yap›m›n› bask›lar
Kafein Yüksek miktarda düzenli 

olarak al›n›rsa bebe¤i 
etkileyebilir

Kalsiferol bkz. D vitamini
Kalsipotriol Bilgi yoktur
Kalsitonin Kullan›lmamal›d›r; 

hayvanlarda süt yap›m›n› 
inhibe eder

Kalsitriol bkz. D vitamini
Kandesartan Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Kaptopril Süte geçer— üretici firma

kullan›lmamas›n› önermektedir
Karbamazepin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflük olabilir, ancak bir
bebekte fliddetli deri 
reaksiyonu bildirilmifltir

Karbimazol Süte geçen miktar› 
yenido¤anda tiroid ifllevlerini 
etkilemeye yetebilir, bu nedenle
etkili olan en düflük doz 
kullan›lmal›d›r (ayr›ca bkz.
bölüm 6.2.2)

Karisoprodol Sütte yo¤un olarak bulunur; 
istenmeyen bir etki 
bildirilmemifltir ama 
kullan›lmasa daha iyi olur

Karvedilol bkz. Beta blokerler
Kaskara bkz. Antrakinonlar
Ketoprofen Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflük olabilirse de 
üretici firma çok gerekli 
de¤ilse kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Ketorolak Kullan›lmamal›d›r
Ketotifen bkz. Antihistaminikler
Kinagolid Süt yap›m›n› bask›lar
Kinalbarbiton bkz. Barbitüratlar

Kinapril Bilgi yoktur—üretici firma
dikkatli kullan›lmas›n›
önermektedir

Kinidin Önemli miktarda bulunur 
ancak zararl› etkisi 
bilinmemektedir

Kladribin bkz. Sitotoksik ‹laçlar
Klaritromisin Sütle vücuttan at›l›r
Klavulanik asit Sütte çok düflük miktarda

(ko-amoksiklavda)
Klemastin bkz. Antihistaminikler
Klindamisin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflük olabilir, ancak bir
bebekte kanl› ishal bildirilmifltir

Klobazam bkz. Benzodiazepinler
Klodronat Sodyum Bilgi yoktur
Klofibrat Sütle vücuttan at›l›r—üretici 

firma kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Klomipramin bkz. Antidepresanlar, Trisiklik ve
benzeri

Klomosiklin bkz. Tetrasiklinler
Kloral Hidrat Bebekte sedasyon
Kloramfenikol Baflka bir antibiyotik 

kullan›lmal›d›r; bebekte kemik
ili¤inde toksik etkiye neden 
olabilir; sütteki konsantrasyonu
genellikle ‘gri sendromu’na 
neden olmayacak kadar 
düflüktür

Klorazepat bkz. Benzodiazepinler
Klordiazepoksit bkz. Benzodiazepinler
Klorfeniramin bkz. Antihistaminikler
Klormetiazol Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Klorokin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflük olabilir; s›tmaya 
karfl› etkili koruma için 
yetersizdir, bkz. bölüm 5.4.1

Klorotiazid bkz. Tiazidler
Klorpromazin Bebekte sersemlik bildirilmifl-

tir; bkz.Antipsikotikler
Klorpropamid bkz. Sülfonilüreler
Klortalidon bkz. Tiazidler
Klortetrasiklin bkz. Tetrasiklinler
Klozapin Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Ko-amoksiklav Sütte çok düflük miktarda
Kodein Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Kolekalsiferol bkz. D Vitamini
Kolin Teofilinat bkz. Teofilin
Kolflisin Sitotoksik etkisinden dolay› 

dikkatle kullan›lmal›d›r
Kontraseptifler, Oral kontraseptifler sütten 

Oral kesilene ya da do¤umdan sonra
6 geçene dek kullan›lmamal›d›r
(süt yap›m› üzerinde 
istenmeyen etkiler); yaln›z 
progestojen içeren 
kontraseptifler süt yap›m›n› 

etkilemez (do¤umdan 3 hafta 
sonra bafllanabilir)

Kortikosteroidler Yüksek dozde sürekli tedavi 
(günde 10 mg’dan fazla 
prednizolon) bebe¤in 
böbreküstü bezi ifllevlerini 
etkileyebilir—dikkatle 
izlenmelidir

Kortizon Asetat bkz. Kortikosteroidler
Ko-trimoksazol Sar›l›kl› bebeklerde düflük 

kernikterus riski ve G6FD 
eksikli¤i olan bebeklerde 
hemoliz riski (sülfametoksazole
ba¤l› olarak) ‹yot içeren 
öksürük Baflka öksürük 
fluruplar› kullan›lmal›d›r; 
bkz. ‹yot fluruplar›

Kromoglikat Sütle vücuttan at›lmaz
Ksipamid Bilgi yoktur
Kuetiapin Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n›
önermektedir

Labetalol bkz. Beta blokerler
Lamivudin HIV enfeksiyonunda anne sütü

verilmemesi önerilmektedir
Lamotrijin Bilgi yoktur
Lansoprazol Bilgi yoktur
Lasidipin Bilgi yoktur
Latanoprost Süte geçebilir—üretici firma

kullan›lmamas›n› önermektedir
Lenograstim Bilgi yoktur
Lepirudin Kullan›lmamal›d›r
Lerkanidipin Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Levodopa Bilgi yoktur
Levofloksasin Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Levokabastin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Levonorgestrel bkz. Kontraseptifler, Oral
Lidokain Miktar› zararl› olmayacak

kadar düflüktür
Limesiklin bkz. Tetrasiklinler
Liotironin Yenido¤anda hipotiroidi 

taramas›n› etkileyebilir
Lisinopril Bilgi yoktur—üretici firma

dikkatli kullan›lmas›n›
önermektedir

Lisürid Süt yap›m›n› bask›layabilir
Lityum tuzlar› Süte geçer ve bebekte toksik

etki riski vard›r—üretici firma
kullan›lmamas›n› önermektedir

Lofepramin bkz. Antidepresanlar, Trisiklik
Loprazolam bkz. Benzodiazepinler
Loratadin Sütle vücuttan at›l›r—üretici 

firma kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Lorazepam bkz. Benzodiazepinler
Lormetazepam bkz. Benzodiazepinler
Losartan Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
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Fosfomisin Sütle vücuttan at›l›r—üretici 
firma gerçekten gerekmiyorsa
kullan›lmamas›n› önermektedir

Fosinopril Sütle vücuttan at›l›r—üretici 
firma gerçekten gerekmiyorsa
kullan›lmamas›n› önermektedir

Furosemid Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür

Gabapentin Bilgi yoktur
Gansiklovir Kullan›lmamal›d›r; ayr›ca 

bkz. s.267
Gemfibrozil Bilgi yoktur
Gemsitabin bkz. Sitotoksik ‹laçlar
Gestoden bkz. Kontraseptifler, Oral
Gestrinon Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Glibenklamid bkz. Sülfonilüreler
Glikidon bkz. Sülfonilüreler
Gliklazid bkz. Sülfonilüreler
Glimidin bkz. Sülfonilüreler
Glipizid bkz. Sülfonilüreler
Goserelin Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Granisetron Bilgi yoktur
Grepafloksasin Süte geçer––üretici firma

kullan›lmamas›n› önermektedir
Halofantrin Kullan›lmamal›d›r
Haloperidol bkz. Antipsikotikler
Halotan Sütle vücuttan at›l›r
Hepatit A Afl›s› Bilgi yoktur
Hidroflumetiazid bkz. Tiazidler
Hidroklorotiazid bkz. Tiazidler
Hidrokortizon bkz. Kortikosteroidler
Hidroksiklorokin Kullan›lmamal›d›r—bebekte 

toksik etki riski
Hidroksizin bkz. Antihistaminikler
Hiyosin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
‹buprofen Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür, ancak baz› 
üretici firmalar 
kullan›lmamas›n› önermektedir 
(topikal kullan›m dahil)

‹darubisin bkz. Sitotoksik ‹laçlar
‹doksuridin Sütün tad›n› bozabilir
‹mipenem [bileflen] bkz. ‹mipenem/silastatin
‹mipenem/silastatin Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n›
önermektedir

‹mipramin bkz. Antidepresanlar, Trisiklik
‹ndapamid Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› önermektedir
‹ndinavir HIV enfeksiyonunda anne sütü

verilmemesi önerilmektedir
‹ndometasin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflük olabilirse de bir 
bebekte konvülsiyon 
bildirilmifltir—üretici firma 
kullan›lmamas›n› önermektedir

‹nsülin Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür

‹nterferonlar Bilgi yoktur––üretici firmalar
kullan›lmamas›n› önermektedir

‹rbesartan Üretici firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

‹rinotekan bkz. Sitotoksik ‹laçlar
‹trakonazol Süte düflük miktarda geçer
‹yot Anne sütü kesilmelidir; 

yenido¤anda hipotiroidi ya da 
guatr tehlikesi; sütte yo¤un 
oldu¤u anlafl›lmaktad›r

Radyoaktif iyot Tedavi edici dozlar›n ard›ndan
emzirme kontrendikedir. Tan› 
koymaya yarayan dozlarda en 
az 24 saat anne sütü 
verilmemelidir

‹zoniazid Bebek toksik etki olas›l›¤› 
aç›s›ndan izlenmelidir; 
kuramsal olarak konvülsiyon 
ve nöropati riski; anne ve 
bebekte profilaktik piridoksin 
kullan›lmas› önerilmektedir

‹zotretinoin Kullan›lmamal›d›r
Kabergolin Süt yap›m›n› bask›lar
Kafein Yüksek miktarda düzenli 

olarak al›n›rsa bebe¤i 
etkileyebilir

Kalsiferol bkz. D vitamini
Kalsipotriol Bilgi yoktur
Kalsitonin Kullan›lmamal›d›r; 

hayvanlarda süt yap›m›n› 
inhibe eder

Kalsitriol bkz. D vitamini
Kandesartan Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Kaptopril Süte geçer— üretici firma

kullan›lmamas›n› önermektedir
Karbamazepin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflük olabilir, ancak bir
bebekte fliddetli deri 
reaksiyonu bildirilmifltir

Karbimazol Süte geçen miktar› 
yenido¤anda tiroid ifllevlerini 
etkilemeye yetebilir, bu nedenle
etkili olan en düflük doz 
kullan›lmal›d›r (ayr›ca bkz.
bölüm 6.2.2)

Karisoprodol Sütte yo¤un olarak bulunur; 
istenmeyen bir etki 
bildirilmemifltir ama 
kullan›lmasa daha iyi olur

Karvedilol bkz. Beta blokerler
Kaskara bkz. Antrakinonlar
Ketoprofen Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflük olabilirse de 
üretici firma çok gerekli 
de¤ilse kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Ketorolak Kullan›lmamal›d›r
Ketotifen bkz. Antihistaminikler
Kinagolid Süt yap›m›n› bask›lar
Kinalbarbiton bkz. Barbitüratlar

Kinapril Bilgi yoktur—üretici firma
dikkatli kullan›lmas›n›
önermektedir

Kinidin Önemli miktarda bulunur 
ancak zararl› etkisi 
bilinmemektedir

Kladribin bkz. Sitotoksik ‹laçlar
Klaritromisin Sütle vücuttan at›l›r
Klavulanik asit Sütte çok düflük miktarda

(ko-amoksiklavda)
Klemastin bkz. Antihistaminikler
Klindamisin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflük olabilir, ancak bir
bebekte kanl› ishal bildirilmifltir

Klobazam bkz. Benzodiazepinler
Klodronat Sodyum Bilgi yoktur
Klofibrat Sütle vücuttan at›l›r—üretici 

firma kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Klomipramin bkz. Antidepresanlar, Trisiklik ve
benzeri

Klomosiklin bkz. Tetrasiklinler
Kloral Hidrat Bebekte sedasyon
Kloramfenikol Baflka bir antibiyotik 

kullan›lmal›d›r; bebekte kemik
ili¤inde toksik etkiye neden 
olabilir; sütteki konsantrasyonu
genellikle ‘gri sendromu’na 
neden olmayacak kadar 
düflüktür

Klorazepat bkz. Benzodiazepinler
Klordiazepoksit bkz. Benzodiazepinler
Klorfeniramin bkz. Antihistaminikler
Klormetiazol Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Klorokin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflük olabilir; s›tmaya 
karfl› etkili koruma için 
yetersizdir, bkz. bölüm 5.4.1

Klorotiazid bkz. Tiazidler
Klorpromazin Bebekte sersemlik bildirilmifl-

tir; bkz.Antipsikotikler
Klorpropamid bkz. Sülfonilüreler
Klortalidon bkz. Tiazidler
Klortetrasiklin bkz. Tetrasiklinler
Klozapin Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Ko-amoksiklav Sütte çok düflük miktarda
Kodein Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Kolekalsiferol bkz. D Vitamini
Kolin Teofilinat bkz. Teofilin
Kolflisin Sitotoksik etkisinden dolay› 

dikkatle kullan›lmal›d›r
Kontraseptifler, Oral kontraseptifler sütten 

Oral kesilene ya da do¤umdan sonra
6 geçene dek kullan›lmamal›d›r
(süt yap›m› üzerinde 
istenmeyen etkiler); yaln›z 
progestojen içeren 
kontraseptifler süt yap›m›n› 

etkilemez (do¤umdan 3 hafta 
sonra bafllanabilir)

Kortikosteroidler Yüksek dozde sürekli tedavi 
(günde 10 mg’dan fazla 
prednizolon) bebe¤in 
böbreküstü bezi ifllevlerini 
etkileyebilir—dikkatle 
izlenmelidir

Kortizon Asetat bkz. Kortikosteroidler
Ko-trimoksazol Sar›l›kl› bebeklerde düflük 

kernikterus riski ve G6FD 
eksikli¤i olan bebeklerde 
hemoliz riski (sülfametoksazole
ba¤l› olarak) ‹yot içeren 
öksürük Baflka öksürük 
fluruplar› kullan›lmal›d›r; 
bkz. ‹yot fluruplar›

Kromoglikat Sütle vücuttan at›lmaz
Ksipamid Bilgi yoktur
Kuetiapin Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n›
önermektedir

Labetalol bkz. Beta blokerler
Lamivudin HIV enfeksiyonunda anne sütü

verilmemesi önerilmektedir
Lamotrijin Bilgi yoktur
Lansoprazol Bilgi yoktur
Lasidipin Bilgi yoktur
Latanoprost Süte geçebilir—üretici firma

kullan›lmamas›n› önermektedir
Lenograstim Bilgi yoktur
Lepirudin Kullan›lmamal›d›r
Lerkanidipin Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Levodopa Bilgi yoktur
Levofloksasin Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Levokabastin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Levonorgestrel bkz. Kontraseptifler, Oral
Lidokain Miktar› zararl› olmayacak

kadar düflüktür
Limesiklin bkz. Tetrasiklinler
Liotironin Yenido¤anda hipotiroidi 

taramas›n› etkileyebilir
Lisinopril Bilgi yoktur—üretici firma

dikkatli kullan›lmas›n›
önermektedir

Lisürid Süt yap›m›n› bask›layabilir
Lityum tuzlar› Süte geçer ve bebekte toksik

etki riski vard›r—üretici firma
kullan›lmamas›n› önermektedir

Lofepramin bkz. Antidepresanlar, Trisiklik
Loprazolam bkz. Benzodiazepinler
Loratadin Sütle vücuttan at›l›r—üretici 

firma kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Lorazepam bkz. Benzodiazepinler
Lormetazepam bkz. Benzodiazepinler
Losartan Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
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Malarone® Üretici firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Maloprim® Hemolitik anemi (dapsona 
ba¤l› olarak); bebek aç›s›ndan 
risk çok düflüktür

Maprotilin bkz. Antidepresanlar, Trisiklik (ve 
benzeri)

Mebendazol Bilgi yoktur
Mebeverin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Medroksiprogesteron Asetat bkz. Progestojenler
Mefenamik Asit Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür, ancak üretici 
firma kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Meflokin Kullan›lmamal›d›r—sütle 
vücuttan at›l›r

Mefrusid bkz. Tiazidler
Mekitazin bkz. Antihistaminikler
Meksiletin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Meloksikam Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Meprobamat Kullan›lmamal›d›r; sütteki 
konsantrasyonu annenin 
plazma
konsantrasyonlar›n›n dört 
kat›ndan fazla olabilir ve 
bebekte sersemli¤e yol
açabilir

Meropenem Üretici firma potansiyel 
yarar› potansiyel riskinden 
fazla de¤ilse
kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Mesalazin ‹shal bildirilmifltir ancak 
üretici firmalar anne sütünde 
saptanan miktar›n›n
gözard› edilebilir oldu¤unu 
bildirmektedir

Mestranol bkz. Kontraseptifler, Oral
Metadon Bebekte yoksunluk belirtileri; 

devam tedavisinde emzirmeye 
izin vard›r ancak doz mümkün
oldu¤u kadar düflük olmal› ve 
sedasyonu önlemek için
bebek izlenmelidir

Metildopa Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür

Metilfenidat Bilgi yoktur—üretici firma 
kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Metilprednizolon bkz. Kortikosteroidler
Metoklopramid Sütteki miktar düflüktür ancak 

çok gerekli de¤ilse 
kullan›lmamal›d›r

Metolazon bkz. Tiazidler
Metoprolol bkz. Beta blokerler
Metotrimeprazin bkz. Antipsikotikler

Metronidazol Sütte önemli miktarda 
bulunur; üretici firma tek bir 
yüksek dozda
kullan›lmamas›n›
önermektedir

Mianserin bkz. Antidepresanlar, Trisiklik ve benzeri
Mibefradil Süte geçer—üretici firma

kullan›lmamas›n›
önermektedir

Mifepriston Bilgi yoktur—üretici firma
uygulamadan sonra 14 gün 
boyunca emzirilmemesini
önermektedir

Mikofenolat Mofetil Bilgi yoktur—üretici firma 
kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Mikonazol Bilgi yoktur
Minoksidil Önemli miktarda ancak zararl›

etkisi bilinmemektedir
Minosiklin bkz. Tetrasiklinler
Misoprostol Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Mizolastin bkz. Antihistaminikler
Modafinil Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Moeksipril Bilgi yoktur—üretici firma 
kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Moklobemid Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür, prospektüste 
kullan›lmamas› önerilmektedir

Moksonidin Sütle vücuttan at›l›r—üretici 
firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Molgramostim Bilgi yoktur—üretici firma 
kullan›lmamas›n› 
önermektedir 
(bebekte istenmeyen etki 
potansiyeli vard›r)

Montelukast Üretici firma zorunlu 
olmad›kça kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Morasizin Sütle vücuttan at›l›r—üretici 
firma kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Morfin Tedavi edici dozda bebe¤i 
etkilemez; ba¤›ml› annelerin 
bebeklerinde yoksunluk 
belirtileri; ba¤›ml› annelerin 
çocuklar›nda ba¤›ml›l›¤›n 
tedavisi için anne sütü alman›n 
en iyi yöntem olmad›¤› 
anlafl›lm›flt›r, anne sütü
kesilmelidir

Nabumeton Bilgi yoktur—üretici firma 
kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Nadolol bkz. Beta blokerler
Nafarelin Bilgi yoktur

Nalidiksik Asit Çocuk aç›s›ndan risk çok 
düflüktür ancak bir hemolitik 
anemi vakas› bildirilmifltir

Nalokson Bilgi yoktur
Naproksen Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür ancak üretici 
firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Naratriptan Bilgi yoktur—üretici firma 
dikkatle kullan›lmas›n› 
önermektedir

Nefazodon Bilgi yoktur
Nelfinavir HIV enfeksiyonunda emzirme 

önerilmez
Neostigmin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflük olabilir; bebek 
izlenmelidir

Nevirapin HIV enfeksiyonunda emzirme 
önerilmez

Nifedipin Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür ancak üretici 
firma kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Nikardipin Üretici firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Nikorandil Bilgi yoktur—üretici firma 
kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Nikumalon bkz. Antikoagülanlar, Oral
Nisoldipin Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Nistatin Bilgi yoktur, gastrointestinal 

kanaldan emilim gözard› 
edilebilir düzeydedir

Nitrazepam bkz. Benzodiazepinler
Nitrofurantoin Sütte ancak düflük miktarda 

bulunursa da G6FD eksikli¤i 
olan bebeklerde hemolize 
neden olmaya yetebilir

Nizatidin Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür

Noretisteron bkz. Kontraseptifler, Oral
Norfloksasin Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Norgestimat bkz. Kontraseptifler, Oral
Nortriptilin bkz. Antidepresanlar, Trisiklik ve benzeri
NSA‹‹’ler bkz. ayr› ayr› ilaçlar
Ofloksasin Üretici firma kullan›lmamas›n› 

önermektedir
Oksazepam bkz. Benzodiazepinler
Oksitropium Bilgi yoktur
Oksibütinin Süte geçer—üretici firma 

kullan›lmamas›n› önermektedir
Oksipertin bkz. Antipsikotikler
Oksitetrasiklin bkz. Tetrasiklinler
Oksprenolol bkz. Beta blokerler
Oktreotid Kullan›lmamal›d›r
Olanzapin Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Olsalazin Üretici firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Omeprazol Bilgi yoktur
Ondansetron Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n›
önermektedir

Opiyoid Analjezikler bkz. ilaçlar
Oranofin bkz. Alt›n
Orfenadrin Sütle vücuttan at›l›r—üretici 

firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Orotiomalat bkz. Alt›n
Östrojenler Kullan›lmamal›d›r; süt yap›m› 

üzerinde istenmeyen etkiler; 
ayr›ca bkz. Kontraseptifler, 
Oral

Pamidronat Üretici firma kullan›lmamas›n›   
Disodyum önermektedir

Pantoprazol Bilgi yoktur
Parasetamol Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Paroksetin Üretici firma potansiyel yarar› 

risk olas›l›¤›ndan yüksek 
de¤ilse kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Penisilinler Sütte çok düflük miktarda 
bulunur

Pentamidin Üretici firma zorunlu 
isetionat olmad›kça kullan›lmamas›n›

önermektedir
Perfenazin bkz. Antipsikotikler
Pergolid Süt yap›m›n› bask›layabilir
Perindopril Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n›
önermektedir

Perisiyazin bkz. Antipsikotikler
Pilokarpin Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› önermektedir
Pimozid bkz. Antipsikotikler
Pindolol bkz. Beta blokerler
Pirasetam Üretici firma kullan›lmamas›n› 

önermektedir
Pirazinamid Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Piridostigmin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflük olabilir
Pirimetamin Önemli miktarda bulunur—

bebe¤e baflka folik asit 
antagonistleri verilmemelidir

Piroksikam Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür

Pizotifen Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflük olabilirse de 
prospektüste kullan›lmamas› 
önerilmektedir

Politiazid bkz. Tiazidler
Povidon-iyodür Kullan›lmamal›d›r; vajina 

preparatlar›ndan emilen iyot 
sütte konsantre olur, bebek
iyot kokar
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saptanan miktar›n›n
gözard› edilebilir oldu¤unu 
bildirmektedir

Mestranol bkz. Kontraseptifler, Oral
Metadon Bebekte yoksunluk belirtileri; 

devam tedavisinde emzirmeye 
izin vard›r ancak doz mümkün
oldu¤u kadar düflük olmal› ve 
sedasyonu önlemek için
bebek izlenmelidir
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çok gerekli de¤ilse 
kullan›lmamal›d›r

Metolazon bkz. Tiazidler
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çocuklar›nda ba¤›ml›l›¤›n 
tedavisi için anne sütü alman›n 
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Nalidiksik Asit Çocuk aç›s›ndan risk çok 
düflüktür ancak bir hemolitik 
anemi vakas› bildirilmifltir

Nalokson Bilgi yoktur
Naproksen Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür ancak üretici 
firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Naratriptan Bilgi yoktur—üretici firma 
dikkatle kullan›lmas›n› 
önermektedir

Nefazodon Bilgi yoktur
Nelfinavir HIV enfeksiyonunda emzirme 

önerilmez
Neostigmin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflük olabilir; bebek 
izlenmelidir

Nevirapin HIV enfeksiyonunda emzirme 
önerilmez

Nifedipin Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür ancak üretici 
firma kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Nikardipin Üretici firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Nikorandil Bilgi yoktur—üretici firma 
kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Nikumalon bkz. Antikoagülanlar, Oral
Nisoldipin Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Nistatin Bilgi yoktur, gastrointestinal 

kanaldan emilim gözard› 
edilebilir düzeydedir

Nitrazepam bkz. Benzodiazepinler
Nitrofurantoin Sütte ancak düflük miktarda 

bulunursa da G6FD eksikli¤i 
olan bebeklerde hemolize 
neden olmaya yetebilir

Nizatidin Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür

Noretisteron bkz. Kontraseptifler, Oral
Norfloksasin Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Norgestimat bkz. Kontraseptifler, Oral
Nortriptilin bkz. Antidepresanlar, Trisiklik ve benzeri
NSA‹‹’ler bkz. ayr› ayr› ilaçlar
Ofloksasin Üretici firma kullan›lmamas›n› 

önermektedir
Oksazepam bkz. Benzodiazepinler
Oksitropium Bilgi yoktur
Oksibütinin Süte geçer—üretici firma 

kullan›lmamas›n› önermektedir
Oksipertin bkz. Antipsikotikler
Oksitetrasiklin bkz. Tetrasiklinler
Oksprenolol bkz. Beta blokerler
Oktreotid Kullan›lmamal›d›r
Olanzapin Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Olsalazin Üretici firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Omeprazol Bilgi yoktur
Ondansetron Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n›
önermektedir

Opiyoid Analjezikler bkz. ilaçlar
Oranofin bkz. Alt›n
Orfenadrin Sütle vücuttan at›l›r—üretici 

firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Orotiomalat bkz. Alt›n
Östrojenler Kullan›lmamal›d›r; süt yap›m› 

üzerinde istenmeyen etkiler; 
ayr›ca bkz. Kontraseptifler, 
Oral

Pamidronat Üretici firma kullan›lmamas›n›   
Disodyum önermektedir

Pantoprazol Bilgi yoktur
Parasetamol Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Paroksetin Üretici firma potansiyel yarar› 

risk olas›l›¤›ndan yüksek 
de¤ilse kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Penisilinler Sütte çok düflük miktarda 
bulunur

Pentamidin Üretici firma zorunlu 
isetionat olmad›kça kullan›lmamas›n›

önermektedir
Perfenazin bkz. Antipsikotikler
Pergolid Süt yap›m›n› bask›layabilir
Perindopril Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n›
önermektedir

Perisiyazin bkz. Antipsikotikler
Pilokarpin Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› önermektedir
Pimozid bkz. Antipsikotikler
Pindolol bkz. Beta blokerler
Pirasetam Üretici firma kullan›lmamas›n› 

önermektedir
Pirazinamid Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Piridostigmin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflük olabilir
Pirimetamin Önemli miktarda bulunur—

bebe¤e baflka folik asit 
antagonistleri verilmemelidir

Piroksikam Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür

Pizotifen Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflük olabilirse de 
prospektüste kullan›lmamas› 
önerilmektedir

Politiazid bkz. Tiazidler
Povidon-iyodür Kullan›lmamal›d›r; vajina 

preparatlar›ndan emilen iyot 
sütte konsantre olur, bebek
iyot kokar
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Pravastatin Süte düflük miktarda geçer—
üretici firma kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Prazosin Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflük olabilir

Prednizolon bkz. Kortikosteroidler
Prednizon bkz. Kortikosteroidler
Primidon bkz. Fenobarbital
Probenesid Bilgi yoktur
Progestojenler Yüksek dozda süt yap›m›n› 

bask›lar, ayr›ca bkz.
Kontraseptifler, Oral

Proguanil bkz. Klorokin
Prokainamid Sütle vücuttan at›l›r—üretici 

firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Proklorperazin bkz. Antipsikotikler
Promazin bkz. Antipsikotikler
Prometazin bkz. Antihistaminikler
Propafenon Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n›
önermektedir

Propiltiourasil Bebe¤in tiroid durumu 
izlenmelidir ancak sütteki 
miktar› olas›l›kla bebe¤i
etkilemeyecek kadar 
düflüktür; yüksek dozda 
yenido¤anda tiroid ifllevini 
etkileyebilir

Propranolol bkz. Beta blokerler
Protriptilin bkz. Antidepresanlar, Trisiklik
Psödoefedrin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Raltitreksed bkz. Sitotoksik ‹laçlar
Ramipril Üretici firma kullan›lmamas›n› 

önermektedir
Ranitidin Önemli miktarda bulunur 

ancak zararl› etkisi 
bilinmemektedir

Ranitidin Bizmut Bilgi yoktur—üretici firma  
Sitrat kullan›lmamas›n›

önermektedir
Reboksetin Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n›
önermektedir

Remifentanil Bilgi yoktur
Rifabutin Bilgi yoktur
Rifampisin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Riluzol Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Risperidon Bilgi yoktur—üretici firma 
kullan›lmamas›n›
önermektedir

Ritonavir HIV enfeksiyonunda anne sütü 
verilmemesi önerilmektedir

Rituksimab Kullan›lmamal›d›r
Rivastigmin Bilgi yoktur––üretici firma 

kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Sakinavir HIV enfeksiyonunda anne sütü 
verilmemesi önerilmektedir

Sefalosporinler Sütteki konsantrasyonlar› 
düflüktür

Seliprolol bkz. Beta blokerler
Serivastatin Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Sertindol Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n›
önermektedir

Sertralin Bilgi yoktur
Setirizin bkz. Antihistaminikler
Sidofovir Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Siklopentiazid bkz. Tiazidler
Sikloserin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Siklosporin Sütle vücuttan at›l›r—üretici 

firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Silastatin [bileflen] bkz. ‹mipenem/silastatin
Silazapril Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› önermektedir
Simetidin Önemli miktarda geçer—

zararl› etkisi bilinmemektedir 
ancak üretici firma 
kullan›lmamas›n› önermektedir

Simvastatin Bilgi yoktur—üretici firma 
kullan›lmamas›n›
önermektedir

Sinameki bkz. Antrakinonlar
Siprofibrat Bilgi yoktur
Siprofloksasin Kullan›lmamal›d›r—anne 

sütünde yüksek 
konsantrasyonda bulunur

Siproheptadin bkz. Antihistaminikler
Siproteron Asetat Dikkatle kullan›lmal›d›r; 

yenido¤anda anti-androjen 
etkisi olabilir

Sisaprid Sütteki miktar› düflük olsa da 
üretici firma kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Sisatrakurium Bilgi yoktur
Sitalopram Süte geçer—üretici firma

dikkatli kullan›lmas›n›
önermektedir

Sitotoksik ‹laçlar Süt verme kesilmelidir
Sodyum Klodronat Bilgi yoktur
Sodyum Kromoglikat bkz. Kromoglikat
Sodyum Valproat bkz. Valproat
Somatropin Bilgi yoktur
Sotalol bkz. Beta blokerler
Stavudin HIV enfeksiyonunda anne sütü 

verilmemesi önerilmektedir
Sulindak Bilgi yoktur
Sumatriptan Subkütan enjeksiyonun 

ard›ndan süte geçer—24 saat 
anne sütü verilmemelidir

Sülfadiazin bkz. Sülfonamidler
Sülfadimidin bkz. Sülfonamidler
Sülfametopirazin bkz. Sülfonamidler

Sülfasalazin Sütte düflük miktarda bulunur 
(bir kanl› ishal ve döküntü 
vakas› bildirilmifltir); kuramsal 
olarak, özellikle G6FD 
eksikli¤i olan bebeklerde
yenido¤an hemolizi riski vard›r

Sülfinpirazon Bilgi yoktur
Sülfonamidler Sar›l›kl› bebeklerde, özellikle 

uzun etkili sülfonamidlerle 
düflük bir kernikterus riski ve 
G6FD eksikli¤i olan 
bebeklerde hemoliz riski 
vard›r

Sülfonilüreler Dikkatle kullan›lmal›d›r; 
kuramsal olarak bebekte 
hipoglisemi olas›l›¤›

Sülpirid Kullan›lmasa daha iyi olur; 
sütte önemli miktarda bulunur; 
ayr›ca bkz. Antipsikotikler

Takrolimus Kullan›lmamal›d›r—sütle 
vücuttan at›l›r

Tamoksifen Bilgi yoktur—üretici firma 
kullan›lmamas›n›
önermektedir

Tazaroten Üretici firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Teikoplanin Bilgi yoktur
Temazepam bkz. Benzodiazepinler
Tenoksikam Bilgi yoktur
Teofilin Bebekte huzursuzluk 

bildirilmifltir; modifiye 
sal›n›ml› preparatlar›n güvenli
oldu¤u düflünülmektedir

Terazosin Bilgi yoktur
Terbinafin Sütle vücuttan at›l›r—üretici 

firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Terbutalin Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür

Terfenadin bkz. Antihistaminikler
Tetrasiklinler Kullan›lmamal›d›r (sütteki 

kalsiyum ile flelat 
oluflturdu¤undan genellikle
emilim ve düfllerde renk 
de¤iflikli¤inin önüne 
geçilebilir)

Tiamin A¤›r tiamin eksikli¤i olan 
anneler, toksik etkili 
metilflioksal süte
geçti¤inden, emzirmemelidir

Tiaprofenik Asit Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür

Tiazidler Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür; yüksek dozda 
süt yap›m›n› bask›layabilir

Tiludronik Asit Bilgi yoktur
Timolol bkz. Beta blokerler
Tinidazol Süte geçer––üretici firma 

tedavi s›ras›nda ve tedaviden 
sonra 3 ay boyunca anne sütü 
verilmemesini önermektedir

Tinzaparin Bilgi yoktur—üretici firma 
kullan›lmamas›n›
önermektedir

Tioridazin bkz. Antipsikotikler
Tiroksin Yenido¤anda hipotiroidi 

taramas›n› etkileyebilir
Tizanidin Bilgi yoktur—üretici firma 

potansiyel yarar riskten fazla
oldu¤unda kullan›lmas›n› 
önermektedir

Tolazamid bkz. Sülfonilüreler
Tolbutamid bkz. Sülfonilüreler
Tolfenamik Asit Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Tolkapon Süte geçer—üretici firma 

kullan›lmamas›n› önermektedir
Tolteridin Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› önermektedir
Topiramat Üretici firma kullan›lmamas›n› 

önermektedir
Topotekan bkz. Sitotoksik ‹laçlar
Torasemid Bilgi yoktur
Tramadol Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflük olabilirse de 
üretici firma kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Trandolapril Üretici firma kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Trazodon Antidepresanlar, Trisiklik gibi
Tretinoin Kullan›lmamal›d›r
Triamsinolon bkz. Kortikosteroidler
Trifluoperazin bkz. Antipsikotikler
Trimeprazin bkz. Antihistaminikler
Trimetoprim Sütle vücuttan at›l›r—k›sa 

süreli kullan›m›n zararl› etkisi 
bilinmemektedir

Trimetreksat Üretici firma anne sütünün 
kesilmesini önermektedir;
ayr›ca HIV enfeksiyonunda
anne sütü verilmemesi
önerilmektedir

Trimipramin bkz. Antidepresanlar, Trisiklik ve 
benzeri
Triprolidin bkz. Antihistaminikler
Tropisetron Bilgi yoktur
Tulobuterol Bilgi yoktur
Tütün Kullan›lmamal›d›r—süte geçer
Valasiklovir Bilgi yoktur; ayr›ca bkz.

Asiklovir
Valproat Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Valsartan Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Vankomisin Sütle vücuttan at›l›r—üretici 

firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Varfarin bkz. Antikoagülanlar, Oral
Venlafaksin Bilgi yoktur
Verapamil Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Vigabatrin Bilgi yoktur—üretici firma 
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Pravastatin Süte düflük miktarda geçer—
üretici firma kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Prazosin Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflük olabilir

Prednizolon bkz. Kortikosteroidler
Prednizon bkz. Kortikosteroidler
Primidon bkz. Fenobarbital
Probenesid Bilgi yoktur
Progestojenler Yüksek dozda süt yap›m›n› 

bask›lar, ayr›ca bkz.
Kontraseptifler, Oral

Proguanil bkz. Klorokin
Prokainamid Sütle vücuttan at›l›r—üretici 

firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Proklorperazin bkz. Antipsikotikler
Promazin bkz. Antipsikotikler
Prometazin bkz. Antihistaminikler
Propafenon Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n›
önermektedir

Propiltiourasil Bebe¤in tiroid durumu 
izlenmelidir ancak sütteki 
miktar› olas›l›kla bebe¤i
etkilemeyecek kadar 
düflüktür; yüksek dozda 
yenido¤anda tiroid ifllevini 
etkileyebilir

Propranolol bkz. Beta blokerler
Protriptilin bkz. Antidepresanlar, Trisiklik
Psödoefedrin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Raltitreksed bkz. Sitotoksik ‹laçlar
Ramipril Üretici firma kullan›lmamas›n› 

önermektedir
Ranitidin Önemli miktarda bulunur 

ancak zararl› etkisi 
bilinmemektedir

Ranitidin Bizmut Bilgi yoktur—üretici firma  
Sitrat kullan›lmamas›n›

önermektedir
Reboksetin Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n›
önermektedir

Remifentanil Bilgi yoktur
Rifabutin Bilgi yoktur
Rifampisin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Riluzol Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Risperidon Bilgi yoktur—üretici firma 
kullan›lmamas›n›
önermektedir

Ritonavir HIV enfeksiyonunda anne sütü 
verilmemesi önerilmektedir

Rituksimab Kullan›lmamal›d›r
Rivastigmin Bilgi yoktur––üretici firma 

kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Sakinavir HIV enfeksiyonunda anne sütü 
verilmemesi önerilmektedir

Sefalosporinler Sütteki konsantrasyonlar› 
düflüktür

Seliprolol bkz. Beta blokerler
Serivastatin Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Sertindol Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n›
önermektedir

Sertralin Bilgi yoktur
Setirizin bkz. Antihistaminikler
Sidofovir Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Siklopentiazid bkz. Tiazidler
Sikloserin Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Siklosporin Sütle vücuttan at›l›r—üretici 

firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Silastatin [bileflen] bkz. ‹mipenem/silastatin
Silazapril Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› önermektedir
Simetidin Önemli miktarda geçer—

zararl› etkisi bilinmemektedir 
ancak üretici firma 
kullan›lmamas›n› önermektedir

Simvastatin Bilgi yoktur—üretici firma 
kullan›lmamas›n›
önermektedir

Sinameki bkz. Antrakinonlar
Siprofibrat Bilgi yoktur
Siprofloksasin Kullan›lmamal›d›r—anne 

sütünde yüksek 
konsantrasyonda bulunur

Siproheptadin bkz. Antihistaminikler
Siproteron Asetat Dikkatle kullan›lmal›d›r; 

yenido¤anda anti-androjen 
etkisi olabilir

Sisaprid Sütteki miktar› düflük olsa da 
üretici firma kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Sisatrakurium Bilgi yoktur
Sitalopram Süte geçer—üretici firma

dikkatli kullan›lmas›n›
önermektedir

Sitotoksik ‹laçlar Süt verme kesilmelidir
Sodyum Klodronat Bilgi yoktur
Sodyum Kromoglikat bkz. Kromoglikat
Sodyum Valproat bkz. Valproat
Somatropin Bilgi yoktur
Sotalol bkz. Beta blokerler
Stavudin HIV enfeksiyonunda anne sütü 

verilmemesi önerilmektedir
Sulindak Bilgi yoktur
Sumatriptan Subkütan enjeksiyonun 

ard›ndan süte geçer—24 saat 
anne sütü verilmemelidir

Sülfadiazin bkz. Sülfonamidler
Sülfadimidin bkz. Sülfonamidler
Sülfametopirazin bkz. Sülfonamidler

Sülfasalazin Sütte düflük miktarda bulunur 
(bir kanl› ishal ve döküntü 
vakas› bildirilmifltir); kuramsal 
olarak, özellikle G6FD 
eksikli¤i olan bebeklerde
yenido¤an hemolizi riski vard›r

Sülfinpirazon Bilgi yoktur
Sülfonamidler Sar›l›kl› bebeklerde, özellikle 

uzun etkili sülfonamidlerle 
düflük bir kernikterus riski ve 
G6FD eksikli¤i olan 
bebeklerde hemoliz riski 
vard›r

Sülfonilüreler Dikkatle kullan›lmal›d›r; 
kuramsal olarak bebekte 
hipoglisemi olas›l›¤›

Sülpirid Kullan›lmasa daha iyi olur; 
sütte önemli miktarda bulunur; 
ayr›ca bkz. Antipsikotikler

Takrolimus Kullan›lmamal›d›r—sütle 
vücuttan at›l›r

Tamoksifen Bilgi yoktur—üretici firma 
kullan›lmamas›n›
önermektedir

Tazaroten Üretici firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Teikoplanin Bilgi yoktur
Temazepam bkz. Benzodiazepinler
Tenoksikam Bilgi yoktur
Teofilin Bebekte huzursuzluk 

bildirilmifltir; modifiye 
sal›n›ml› preparatlar›n güvenli
oldu¤u düflünülmektedir

Terazosin Bilgi yoktur
Terbinafin Sütle vücuttan at›l›r—üretici 

firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Terbutalin Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür

Terfenadin bkz. Antihistaminikler
Tetrasiklinler Kullan›lmamal›d›r (sütteki 

kalsiyum ile flelat 
oluflturdu¤undan genellikle
emilim ve düfllerde renk 
de¤iflikli¤inin önüne 
geçilebilir)

Tiamin A¤›r tiamin eksikli¤i olan 
anneler, toksik etkili 
metilflioksal süte
geçti¤inden, emzirmemelidir

Tiaprofenik Asit Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür

Tiazidler Miktar› zararl› olmayacak 
kadar düflüktür; yüksek dozda 
süt yap›m›n› bask›layabilir

Tiludronik Asit Bilgi yoktur
Timolol bkz. Beta blokerler
Tinidazol Süte geçer––üretici firma 

tedavi s›ras›nda ve tedaviden 
sonra 3 ay boyunca anne sütü 
verilmemesini önermektedir

Tinzaparin Bilgi yoktur—üretici firma 
kullan›lmamas›n›
önermektedir

Tioridazin bkz. Antipsikotikler
Tiroksin Yenido¤anda hipotiroidi 

taramas›n› etkileyebilir
Tizanidin Bilgi yoktur—üretici firma 

potansiyel yarar riskten fazla
oldu¤unda kullan›lmas›n› 
önermektedir

Tolazamid bkz. Sülfonilüreler
Tolbutamid bkz. Sülfonilüreler
Tolfenamik Asit Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Tolkapon Süte geçer—üretici firma 

kullan›lmamas›n› önermektedir
Tolteridin Bilgi yoktur—üretici firma 

kullan›lmamas›n› önermektedir
Topiramat Üretici firma kullan›lmamas›n› 

önermektedir
Topotekan bkz. Sitotoksik ‹laçlar
Torasemid Bilgi yoktur
Tramadol Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflük olabilirse de 
üretici firma kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Trandolapril Üretici firma kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Trazodon Antidepresanlar, Trisiklik gibi
Tretinoin Kullan›lmamal›d›r
Triamsinolon bkz. Kortikosteroidler
Trifluoperazin bkz. Antipsikotikler
Trimeprazin bkz. Antihistaminikler
Trimetoprim Sütle vücuttan at›l›r—k›sa 

süreli kullan›m›n zararl› etkisi 
bilinmemektedir

Trimetreksat Üretici firma anne sütünün 
kesilmesini önermektedir;
ayr›ca HIV enfeksiyonunda
anne sütü verilmemesi
önerilmektedir

Trimipramin bkz. Antidepresanlar, Trisiklik ve 
benzeri
Triprolidin bkz. Antihistaminikler
Tropisetron Bilgi yoktur
Tulobuterol Bilgi yoktur
Tütün Kullan›lmamal›d›r—süte geçer
Valasiklovir Bilgi yoktur; ayr›ca bkz.

Asiklovir
Valproat Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Valsartan Üretici firma kullan›lmamas›n›

önermektedir
Vankomisin Sütle vücuttan at›l›r—üretici 

firma kullan›lmamas›n›
önermektedir

Varfarin bkz. Antikoagülanlar, Oral
Venlafaksin Bilgi yoktur
Verapamil Miktar› zararl› olmayacak 

kadar düflüktür
Vigabatrin Bilgi yoktur—üretici firma 
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kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Viloksazin bkz. Antidepresanlar, Trisiklik ve benzeri
Vinorelbin bkz. Sitotoksik ‹laçlar
Zalsitabin HIV enfeksiyonunda anne sütü 

verilmemesi önerilmektedir
Zidovudin HIV enfeksiyonunda anne sütü 

verilmemesi önerilmektedir
Zolmitriptan Bilgi yoktur—üretici firma 

dikkatle kullan›lmas›n› 
önermektedir

Zolpidem Sütle düflük miktarda at›l›r—
üretici firma kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Zopiklon Sütle vücuttan at›l›r—üretici 
firma kullan›lmamas›n› 
önermektedir

Zuklopentiksol bkz. Antipsikotikler
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