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epirubisin
olarak telaffuz edilir (ep i roo' bi sin)

ÖNEMLİ UYARI:

Epirubisin sadece damar içine uygulanmalıdır. Ancak çevre dokulara sızarak ciddi tahrişe veya hasara 
neden olabilir. Doktorunuz veya hemşireniz bu reaksiyon için uygulama sitenizi izleyecektir. Aşağıdaki 
belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: İlacın enjekte edildiği yerde ağrı, 
kaşıntı, kızarıklık, şişlik, su toplaması veya yaralar.

Epirubisin, tedaviniz sırasında herhangi bir zamanda veya tedaviniz bittikten aylar veya yıllar sonra ciddi 
veya yaşamı tehdit eden kalp sorunlarına neden olabilir. Doktorunuz, epirubisini güvenle almanız için 
kalbinizin yeterince iyi çalışıp çalışmadığını görmek için tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında testler 
isteyecektir. Bu testler bir elektrokardiyogramı (EKG; kalbin elektriksel aktivitesini kaydeden test) ve bir 
ekokardiyogramı (kalbinizin kan pompalama yeteneğini ölçmek için ses dalgalarını kullanan test) içerebilir. 
Testler kalbinizin kan pompalama yeteneğinin azaldığını gösteriyorsa, doktorunuz size bu ilacı almamanız 
gerektiğini söyleyebilir. Göğüs bölgesine herhangi bir kalp hastalığı veya radyasyon (röntgen) tedavisi 
görmüşseniz veya daha önce gördüyseniz doktorunuza söyleyin. Daunorubisin (Cerubidin), doksorubisin 
(Doxil), idarubisin (İdamisin), mitoksantron (Novantrone), siklofosfamid (Cytoxan) veya trastuzumab 
(Herceptin) gibi belirli kanser kemoterapi ilaçları alıyorsanız veya aldıysanız doktorunuza ve eczacınıza 
söyleyiniz. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: nefes darlığı; 
nefes almada zorluk; ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi; veya hızlı, düzensiz 
veya çarpan kalp atışı.

Epirubisin, özellikle yüksek dozlarda veya diğer bazı kemoterapi ilaçlarıyla birlikte verildiğinde, 
lösemi (beyaz kan hücrelerinin kanseri) geliştirme riskinizi artırabilir.

Epirubisin, kemik iliğinizdeki kan hücrelerinin sayısında ciddi bir azalmaya neden olabilir. Bu, belirli 
semptomlara neden olabilir ve ciddi bir enfeksiyon veya kanama geliştirme riskinizi artırabilir. Aşağıdaki 
belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: ateş, boğaz ağrısı, devam eden 
öksürük ve tıkanıklık veya diğer enfeksiyon belirtileri; olağandışı kanama veya morarma.

Epirubisin, yalnızca kemoterapi ilaçlarının kullanımında deneyimli bir doktorun gözetiminde 
verilmelidir.

Epirubisin almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.
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Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Epirubisin, tümörü çıkarmak için ameliyat olan hastalarda meme kanserini tedavi etmek için diğer ilaçlarla 
birlikte kullanılır. Epirubisin, antrasiklin adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Vücudunuzdaki kanser hücrelerinin 
büyümesini yavaşlatarak veya durdurarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Epirubisin, tıbbi bir tesiste diğer kemoterapi ilaçlarıyla birlikte bir doktor veya hemşire tarafından 
damardan (damar içine) enjekte edilecek bir çözelti (sıvı) olarak gelir. 6 döngü tedavi için 21 günde bir 
enjekte edilebilir veya altı döngü tedavi için 28 günde bir iki kez (1 ve 8. günlerde) enjekte edilebilir.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Epirubisin enjeksiyonu almadan önce,

epirubisine, daunorubisine (Cerubidine, DaunoXome), doksorubisine (Doxil), idarubisine (İdamisin), 
diğer ilaçlara veya epirubisin enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenen ilaçlardan ve 
aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: amlodipin (Norvasc), diltiazem (Cardizem, 
Dilacor, Tiazac, diğerleri), felodipin (Plendil), isradipin (DynaCirc), nikardipin gibi kalsiyum kanal 
blokerleri (Cardene), nifedipin (Adalat, Procardia), nimodipin (Nimotop), nisoldipin (Sular) ve verapamil 
(Calan, Isoptin, Verelan); docetaxel (Taxotere) veya paklitaksel (Abraxane, Onxol) gibi bazı kemoterapi 
ilaçları; veya simetidin (Tagamet). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler 
açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer ilaçlar da epirubisin ile etkileşime girebilir,

Daha önce radyasyon tedavisi aldıysanız veya karaciğer veya böbrek hastalığınız olup olmadığını doktorunuza 
söyleyin.

epirubisinin kadınlarda normal adet döngüsüne (dönem) müdahale edebileceğini ve erkeklerde sperm 
üretimini durdurabileceğini bilmelisiniz. Ancak, hamile kalamayacağınızı veya başkasını hamile 
bırakamayacağınızı varsaymamalısınız. Hamile veya emziren kadınlar bu ilacı almaya başlamadan önce 
doktorlarına söylemelidir. Epirubisin enjeksiyonu alırken hamile kalmamalı veya emzirmemelisiniz. 
Epirubisin alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. Tedaviniz sırasında kullanacağınız doğum 
kontrol yöntemleri hakkında doktorunuzla konuşun. Epirubisin fetüse zarar verebilir.

Doktorunuzla konuşmadan herhangi bir aşı olmayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?
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Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Epirubisin yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

mide bulantısı

kusma

ağız ve boğazda yaralar

karın ağrısı

ishal

iştah veya kilo kaybı

olağandışı yorgunluk veya zayıflık

saç kaybı

sıcak basmalar

idrarda kırmızı renk değişikliği (dozdan 1 ila 2 gün sonra)

ağrılı veya kırmızı gözler

göz ağrısı

cilt veya tırnakların koyulaşması

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, hemen doktorunuzu arayın veya acil 
tıbbi tedavi alın:

soluk ten

bayılma

baş dönmesi

döküntü

kurdeşen

kaşıntı

nefes alma veya yutma zorluğu

Epirubisin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
ağız ve boğazda yaralar

ateş, boğaz ağrısı, titreme veya diğer enfeksiyon belirtileri

olağandışı kanama veya morarma

siyah ve katranlı tabureler

dışkıda kırmızı kan

kanlı kusmuk

kahve telvesi gibi görünen kusmuk malzeme

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun epirubisine tepkisini kontrol 

etmek için bazı testler isteyecektir.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri

elence®
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