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Estramustine
binibigkas bilang (es'' tra mus' teen)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Estramustine ay ginagamit upang gamutin ang kanser sa prostate na lumala o kumalat sa ibang bahagi ng katawan. Ang Estramustine ay nasa 

isang klase ng mga gamot na tinatawag na antimicrotubule agents. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtigil sa paglaki at pagkalat ng mga selula 

ng kanser.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Estramustine ay dumarating bilang isang kapsula upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwan itong iniinom ng tubig 3 hanggang 4 na beses sa 

isang araw kahit isang oras bago o dalawang oras pagkatapos kumain. Huwag kumuha ng estramustine kasama ng gatas, mga produkto ng gatas, o mga 

pagkain na naglalaman ng malaking halaga ng calcium. Uminom ng estramustine sa halos parehong oras araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga 

direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Uminom ng 

estramustine nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas marami o mas kaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong 

doktor.

Maaaring kontrolin ng Estramustine ang pagkalat ng iyong kanser ngunit hindi ito ginagamot. Maaaring tumagal ng hanggang 3 buwan bago masabi ng 

iyong doktor kung nakakatulong ang gamot na ito para sa iyong kondisyon. Siguraduhing sabihin sa iyong doktor kung ano ang iyong nararamdaman sa 

panahon ng iyong paggamot sa estramustine. Ipagpatuloy ang pag-inom ng estramustine kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag tumigil sa pag-

inom ng estramustine nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng estramustine,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi sa estramustine, estradiol, nitrogen mustard, o anumang iba 
pang mga gamot.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, 
nutritional supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin.

kung umiinom ka ng mga supplement ng calcium o antacid na naglalaman ng calcium tulad ng Alka-Mints, Tums, o Titralac, inumin 
ang mga ito nang hindi bababa sa 2 oras bago o 2 oras pagkatapos ng estramustine.
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sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng blood clot, diabetes, high blood pressure, stroke, 
congestive heart disease, migraines, seizure, anumang kondisyon na nakakaapekto sa balanse ng calcium at 
phosphorous sa iyong katawan gaya ng parathyroid disorder, o sakit sa atay o bato.

dapat mong malaman na ang estramustine ay para lamang gamitin sa mga lalaki. Ang Estramustine ay maaaring magdulot ng pinsala 

sa pangsanggol. Dapat kang gumamit ng epektibong birth control kung may posibilidad na mabuntis ang iyong partner habang 

umiinom ka ng estramustine. Ang mga babaeng buntis o maaaring maging buntis ay hindi dapat uminom ng estramustine. Kung 

umiinom ka ng estramustine habang ikaw ay buntis, tawagan kaagad ang iyong doktor.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang 

napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Estramustine ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

pagduduwal

pagtatae

lambot at paglaki ng dibdib

paa cramps

pagkapagod

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

kawalan ng lakas (kawalan ng kakayahan na magkaroon o mapanatili ang isang paninigas)

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan kaagad 

ang iyong doktor:

pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, mata, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

pamamalat

kahirapan sa paglunok o paghinga

kinakapos na paghinga

pananakit ng dibdib

pagkahilo o pagkahilo

mga problema sa pagsasalita

biglaang, matinding sakit ng ulo

biglaang bahagyang o kumpletong pagkawala ng paningin

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608046.html 2/4



4/15/22, 12:10 PM Estramustine: MedlinePlus Drug Information

kahinaan o pamamanhid ng braso o binti

pananakit, pamumula o pamamaga ng braso o binti

Ang Estramustine ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang 

umiinom ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Mag-imbak ng mga 

kapsula ng estramustine sa refrigerator.

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao 

ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang 

iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal 

na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website 

ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa 

isang take-back program.

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng 

mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling 

mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang 

mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita 

at naaabot.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa lab upang 

suriin ang tugon ng iyong katawan sa estramustine.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling 

pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.
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mga pangalan ng rand

Emcyt®

Huling Binago - 09/15/2016

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble

para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health
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