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การฉีดเอริบูลิน
ออกเสียงว่า (er'' i bue' lin)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีดเอริบูลินใชร้ักษามะเร็งเต้านมที่ลุกลามไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย และได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบําบัดบางชนิดแล้ว 
Eribulin อยู่ในกลุ่มยาต้านมะเร็งที่เรียกว่า microtubule dynamics inhibitors มันทํางานโดยหยุดการเจริญเติบโตและการแพร่
กระจายของเซลล์มะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีดเอริบูลินเป็นวิธีการแก้ปัญหา (ของเหลว) ที่ต้องฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) นานกว่า 2 ถึง 5 นาทีโดยแพทย์หรือ
พยาบาลในสํานักงานแพทย์ ศูนยก์ารให้ยา หรือโรงพยาบาล โดยปกติจะได้รับในวันที่ 1 และ 8 ของรอบ 21 วัน

แพทย์ของคุณอาจต้องชะลอการรักษาหรือลดขนาดยาลงหากคุณพบผลข้างเคียงบางอย่าง อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึก
อย่างไรระหว่างการรักษา

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดเอริบลูิน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้เอริบูลิน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดเอริบูลิน สอบถามเภสัชกรของ
คุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ amiodarone (Cordarone), clarithromycin (Biaxin); 
disopyramide (Norpace), dofetilide (Tikosyn), dronedarone (Multaq); erythromycin (EES, E-Mycin, 
Erythrocin), ibutilide (Corvert); ยาบางชนิดสําหรับอาการป่วยทางจิตเช่น chlorpromazine, haloperidol (Haldol) 
และ thioridazine; เมทาโดน (โดโลฟีน), มอ็กซิฟลอกซาซิน (Avelox), พโิมไซด์ (โอแรป), โพรไคนาไมด์, ควินิดีน และโซตาอล (
เบตาปาซ, เบตาปาซ AF) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง
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แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยเป็นโรค QT มานาน (เงื่อนไขทีเ่พิ่มความเสี่ยงของการพัฒนาการเต้น
ของหัวใจผิดปกตทิี่อาจทําใหห้มดสติหรือเสียชีวิตอย่างกะทันหัน); หัวใจเต้นช้า โพแทสเซียมหรือแมกนีเซียมในเลือดตํ่า หรือ
โรคหัวใจ ตับ หรือไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร หากคุณตั้งครรภ์ขณะได้รับการฉีดเอริบูลิน ให้
ติดต่อแพทย์ของคุณ คุณควรใชก้ารคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาด้วยการฉีดเอริบูลิน

หากคุณกําลังมีการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ให้แจ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังได้รับการฉีดอิริบูลิน

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีดเอริบูลินอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

ท้องผูก

เบื่ออาหาร

ลดนํ้าหนัก

ปวดหัว

ความอ่อนแอ

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ปวดกระดูก หลัง หรือข้อ

ผมร่วง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

เจ็บคอ ไอ มไีข้ (อุณหภูมสิูงกว่า 100.5) หนาวสั่น แสบร้อนหรือปวดเมื่อปัสสาวะ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

ชา แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าที่แขน ขา มือ หรือเท้า

ผิวสซีีด

หายใจถี่

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

การฉีดเอริบูลินอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีคุ่ณกําลังใชย้านี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
เจ็บคอ ไอ มไีข้ หนาวสั่น แสบร้อนหรือปวดเมื่อปัสสาวะ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างเพื่อตรวจ
สอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อการฉีดเอริบูลิน

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน

ชื่อแรนด์

ฮาลาเวน®
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