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Eribulin Enjeksiyonu
(er'' i bue' lin) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Eribulin enjeksiyonu, vücudun diğer bölgelerine yayılmış ve diğer bazı kemoterapi ilaçları ile tedavi edilmiş olan 
meme kanserini tedavi etmek için kullanılır. Eribulin, mikrotübül dinamiği inhibitörleri adı verilen bir antikanser 
ilaçları sınıfındadır. Kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını durdurarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Eribulin enjeksiyonu, bir tıbbi ofis, infüzyon merkezi veya hastanede bir doktor veya hemşire tarafından 2 ila 5 dakika 

içinde damardan (damar içine) verilecek bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Genellikle 21 günlük bir döngünün 1. ve 8. günlerinde 

verilir.

Bazı yan etkiler yaşarsanız, doktorunuzun tedavinizi ertelemesi veya dozunuzu düşürmesi gerekebilir. 
Tedaviniz sırasında neler hissettiğinizi mutlaka doktorunuza söyleyiniz.

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?

Eribulin enjeksiyonu almadan önce,

eribulin'e, diğer ilaçlara veya eribulin enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin 
olun: amiodaron (Cordarone), klaritromisin (Biaxin); disopiramid (Norpace), dofetilid (Tikosyn), 
dronedaron (Multaq); eritromisin (EES, E-Mycin, Eritrosin), ibutilid (Corvert); klorpromazin, haloperidol 
(Haldol) ve tioridazin gibi akıl hastalığı için bazı ilaçlar; metadon (Dolophine), moksifloksasin (Avelox), 
pimozid (Orap), prokainamid, kinidin ve sotalol (Betapace, Betapace AF). Doktorunuzun ilaçlarınızın 
dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.
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doktorunuza uzun QT sendromunuz olup olmadığını söyleyin (bilinç kaybına veya ani ölüme neden 
olabilecek düzensiz kalp atışı geliştirme riskini artıran durum); yavaş bir kalp atışı; kanınızdaki düşük 
potasyum veya magnezyum seviyeleri; veya kalp, karaciğer veya böbrek hastalığı.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Eribulin enjeksiyonu 
sırasında hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. Eribulin enjeksiyonu ile tedaviniz sırasında hamileliği önlemek 
için doğum kontrolünü kullanmalısınız.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya dişçiye eribulin enjeksiyonu 
yaptığınızı söyleyin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı

kabızlık

iştah kaybı

kilo kaybı

baş ağrısı

zayıflık

yorgunluk

kemik, sırt veya eklem ağrısı

saç kaybı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

boğaz ağrısı, öksürük, ateş (100.5'ten yüksek sıcaklık), titreme, idrar yaparken yanma veya ağrı veya diğer 
enfeksiyon belirtileri

kollarda, bacaklarda, ellerde veya ayaklarda uyuşma, yanma veya karıncalanma

soluk ten

nefes darlığı

düzensiz kalp atışı

Eribulin enjeksiyonu 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:
boğaz ağrısı, öksürük, ateş, titreme, idrar yaparken yanma veya ağrı veya diğer enfeksiyon belirtileri

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun eribulin enjeksiyonuna tepkisini 

kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri 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
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