
Bahay →Mga Gamot, Herb at Supplement → Palonosetron Injection

URL ng page na ito: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610002.html

Palonosetron Injection
binibigkas bilang (pal" oh noe' se tron)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Palonosetron injection ay ginagamit upang maiwasan ang pagduduwal at pagsusuka na maaaring mangyari sa loob ng 24 na oras pagkatapos 

makatanggap ng cancer chemotherapy o operasyon. Ginagamit din ito upang maiwasan ang naantalang pagduduwal at pagsusuka na maaaring mangyari 

ilang araw pagkatapos matanggap ang ilang partikular na gamot sa chemotherapy. Ang Palonosetron injection ay nasa isang klase ng mga gamot na 

tinatawag na 5-HT3mga antagonist ng receptor. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagharang sa pagkilos ng serotonin, isang natural na substansiya na 

maaaring magdulot ng pagduduwal at pagsusuka.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Palonosetron injection ay nagmumula bilang isang solusyon (likido) na iturok sa ugat (sa ugat) ng isang healthcare 

provider sa isang ospital o klinika. Kapag ginagamit ang palonosetron upang maiwasan ang pagduduwal at pagsusuka na dulot 

ng chemotherapy, kadalasang ibinibigay ito bilang isang dosis mga 30 minuto bago magsimula ang chemotherapy. Kung ikaw 

ay tumatanggap ng higit sa isang kurso ng chemotherapy, maaari kang makatanggap ng dosis ng palonosetron bago ang 

bawat ikot ng paggamot. Kapag ginagamit ang palonosetron upang maiwasan ang pagduduwal at pagsusuka na dulot ng 

operasyon, kadalasang ibinibigay ito bilang isang dosis bago ang operasyon.

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

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 tumanggap ng palonosetron injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa palonosetron, alosetron (Lotronex), dolasetron (Anzemet), 
granisetron (Kytril, Sancuso), ondansetron (Zofran), o anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa 
palonosetron injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang impormasyon ng pasyente ng tagagawa para sa 
isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 
supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa 
mga sumusunod: fentanyl (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys), lithium (Lithobid); mga gamot 
upang gamutin ang migraines tulad ng almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan 
(Amerge), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex), at zolmitriptan (Zomig);
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asul na methylene; mirtazapine (Remeron); monoamine oxidase (MAO) inhibitors kabilang ang isocarboxazid 
(Marplan), linezolid (Zyvox), phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar), at tranylcypromine 
(Parnate); selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) tulad ng citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), 
fluoxetine (Prozac, Sarafem, sa Symbyax), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Brisdelle, Paxil, Pexeva), at sertraline 
(Zoloft); at tramadol (Conzip, Ultram, sa Ultracet). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga 
dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mas maingat para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng anumang kondisyong medikal.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
tumatanggap ng palonosetron injection, tawagan 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.

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

Ang Palonosetron injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

sakit ng ulo

pagtitibi

pananakit, pamumula, o pamamaga sa lugar ng iniksyon

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

kaagad ang iyong doktor:

mga pantal

pantal

nangangati

kahirapan sa paghinga o paglunok

pananakit ng dibdib

pamamaga ng mukha

mga pagbabago sa tibok ng puso o ritmo ng puso

pagkahilo o pagkahilo

nanghihina

mabilis, mabagal o hindi regular na tibok ng puso

pagkabalisa

pagkalito

pagduduwal, pagsusuka, at pagtatae

pagkawala ng koordinasyon

naninigas o nanginginig na mga kalamnan
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mga seizure

coma (pagkawala ng malay)

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

problema habang tinatanggap ang 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).

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, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emerhensya sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang:

mga seizure

nanghihina

hirap huminga

maputla o kulay asul na balat

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor.

Tanungin ang iyong doktor ng anumang mga tanong na mayroon ka tungkol sa iyong gamot.

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.

mga pangalan ng rand

Aloxi®

Huling Binago - 01/15/2015

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
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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

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022
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