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Filgrastim Enjeksiyon
(fil gra' stim) olarak telaffuz edilir

Fark etme:

Filgrastim enjeksiyonu, filgrastim-aafi enjeksiyonu, filgrastim-sndz enjeksiyonu ve tbo-filgrastim 
enjeksiyonu biyolojik ilaçlardır (canlı organizmalardan yapılan ilaçlar). Biyobenzer filgrastim-aafi 
enjeksiyonu, filgrastim-sndz enjeksiyonu ve tbo-filgrastim enjeksiyonu, filgrastim enjeksiyonuna oldukça 
benzerdir ve vücutta filgrastim enjeksiyonu ile aynı şekilde çalışır. Bu nedenle, bu tartışmada bu ilaçları 
temsil etmek için filgrastim enjeksiyon ürünleri terimi kullanılacaktır.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Filgrastim enjeksiyon ürünleri (Granix, Neupogen, Nivestym, Zarxio), miyeloid olmayan kanseri (kemik iliğini 
içermeyen kanser) olan ve nötrofil sayısını azaltabilecek kemoterapi ilaçları alan kişilerde enfeksiyon olasılığını 
azaltmak için kullanılır ( enfeksiyonla savaşmak için gereken bir tür kan hücresi). Filgrastim enjeksiyon ürünleri 
(Neupogen, Nivestym, Zarxio) ayrıca akut miyeloid lösemili (AML; bir tür beyaz kan hücresi kanseri) olan 
kişilerde beyaz kan hücrelerinin sayısını artırmaya ve ateşli geçirilen süreyi azaltmaya yardımcı olmak için 
kullanılır. kemoterapi ilaçları ile tedavi görenler. Filgrastim enjeksiyon ürünleri (Neupogen, Nivestym, Zarxio) 
kemik iliği nakli yapılan kişilerde de kullanılmaktadır, Filgrastim enjeksiyonu (Neupogen) ayrıca, kemik iliğinizde 
ciddi ve yaşamı tehdit eden hasara neden olabilecek zararlı miktarlarda radyasyona maruz kalmış kişilerde 
hayatta kalma şansını artırmak için kullanılır. Filgrastim, koloni uyarıcı faktörler adı verilen bir ilaç sınıfındadır. 
Vücudun daha fazla nötrofil üretmesine yardımcı olarak çalışır. Filgrastim enjeksiyonu (Neupogen) ayrıca, 
kemik iliğinizde ciddi ve yaşamı tehdit eden hasara neden olabilecek zararlı miktarlarda radyasyona maruz 
kalmış kişilerde hayatta kalma şansını artırmak için kullanılır. Filgrastim, koloni uyarıcı faktörler adı verilen bir 
ilaç sınıfındadır. Vücudun daha fazla nötrofil yapmasına yardımcı olarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Filgrastim enjeksiyon ürünleri, deri altına veya damar içine enjekte edilmek üzere şişelerde ve önceden doldurulmuş 

şırıngalarda bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Genellikle günde bir kez verilir, ancak ciddi kronik nötropeni tedavisinde 

kullanıldığında filgrastim enjeksiyon ürünleri (Neupogen, Nivestym, Zarxio) günde iki kez verilebilir. Tedavinizin 

uzunluğu, sahip olduğunuz duruma ve vücudunuzun ilaca ne kadar iyi yanıt verdiğine bağlıdır.
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Kemoterapi sırasında enfeksiyon riskini azaltmak, ateşle geçen süreyi azaltmak veya beyaz kan hücrelerinin sayısını artırmak için filgrastim 

enjeksiyon ürünleri kullanıyorsanız, ilacın ilk dozunu bir doz aldıktan en az 24 saat sonra alacaksınız. kemoterapi ve 2 haftaya kadar veya kan hücresi 

sayımlarınız normale dönene kadar ilacı her gün almaya devam edecektir. Kemik iliği nakli sırasında enfeksiyon riskini azaltmak için filgrastim 

enjeksiyon ürünleri kullanıyorsanız, ilacı kemoterapiyi aldıktan en az 24 saat sonra ve kemik iliği infüze edildikten en az 24 saat sonra alacaksınız. 

Kanınızı lökofereze hazırlamak için filgrastim enjeksiyon ürünleri kullanıyorsanız, ilk dozunuzu ilk lökoferezden en az 4 gün önce alacaksınız ve son 

lökofereze kadar ilacı almaya devam edeceksiniz. Şiddetli kronik nötropeniyi tedavi etmek için filgrastim enjeksiyon ürünleri kullanıyorsanız, ilacı 

uzun süre kullanmanız gerekebilir. Zararlı miktarlarda radyasyona maruz kaldığınız için filgrastim enjeksiyonu kullanıyorsanız, doktorunuz sizi 

dikkatle izleyecektir ve tedavinizin süresi vücudunuzun ilaca ne kadar iyi yanıt verdiğine bağlı olacaktır. Doktorunuzla konuşmadan filgrastim 

enjeksiyon ürünlerini kullanmayı bırakmayınız. Zararlı miktarlarda radyasyona maruz kaldığınız için filgrastim enjeksiyonu kullanıyorsanız, 

doktorunuz sizi dikkatle izleyecektir ve tedavinizin süresi vücudunuzun ilaca ne kadar iyi yanıt verdiğine bağlı olacaktır. Doktorunuzla konuşmadan 

filgrastim enjeksiyon ürünlerini kullanmayı bırakmayınız. Zararlı miktarlarda radyasyona maruz kaldığınız için filgrastim enjeksiyonu kullanıyorsanız, 

doktorunuz sizi dikkatle izleyecektir ve tedavinizin süresi vücudunuzun ilaca ne kadar iyi yanıt verdiğine bağlı olacaktır. Doktorunuzla konuşmadan 

filgrastim enjeksiyon ürünlerini kullanmayı bırakmayınız.

Filgrastiminjeksiyon ürünleri size bir hemşire veya başka bir sağlık kuruluşu tarafından verilebilir veya ilacı evde 
cilt altına enjekte etmeniz istenebilir. Siz veya bakıcınız evde filgrastim enjeksiyon ürünlerini enjekte 
edecekseniz, bir sağlık kuruluşu size veya bakıcınıza ilacı nasıl enjekte edeceğinizi gösterecektir. Bu yönergeleri 
anladığınızdan emin olun. Herhangi bir sorunuz varsa sağlık uzmanınıza sorun. Filgrastim enjeksiyon ürünlerini 
tam olarak belirtildiği şekilde kullanın. Daha fazla veya daha az kullanmayın veya doktorunuzun önerdiğinden 
daha sık kullanmayın.

Filgrastim solüsyonu içeren flakonları veya şırıngaları sallamayın. Enjeksiyondan önce daima filgrastim enjeksiyon 

ürünlerine bakın. Son kullanma tarihi geçmişse veya filgrastim solüsyonunda partiküller varsa veya köpüklü, bulanık veya 

rengi değişmiş görünüyorsa kullanmayın.

Her şırıngayı veya flakonu yalnızca bir kez kullanın. Şırınga veya flakonda hala bir miktar solüsyon kalmış olsa bile 

tekrar kullanmayınız. Kullanılmış iğneleri, şırıngaları ve şişeleri delinmeye karşı dayanıklı bir kapta atın. Delinmeye 

dayanıklı kabın nasıl atılacağı konusunda doktorunuz veya eczacınızla konuşun.

Doktorunuz size düşük dozda filgrastim enjeksiyon ürünleri ile başlayabilir ve dozunuzu kademeli olarak 
artırabilir. Doktorunuz, vücudunuzun ilaca nasıl tepki verdiğine bağlı olarak dozunuzu da azaltabilir.

Şiddetli kronik nötropeniyi tedavi etmek için filgrastim enjeksiyon ürünleri kullanıyorsanız, bu ilacın durumunuzu kontrol 

edeceğini ancak iyileştirmeyeceğini bilmelisiniz. Kendinizi iyi hissetseniz bile filgrastim enjeksiyon ürünlerini kullanmaya 

devam ediniz. Doktorunuzla konuşmadan filgrastim enjeksiyon ürünlerini kullanmayı bırakmayınız.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Filgrastim enjeksiyon ürünleri bazen miyelodisplastik sendromun (kemik iliğinin şekilsiz kan 
hücreleri ürettiği ve yeterince sağlıklı kan hücresi üretmediği bir grup durum) ve aplastik aneminin 
(kemik iliğinin yeterli kan hücresi yapmaz). Filgrastim enjeksiyon ürünleri de bazen
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insan immün yetmezlik virüsüne (HIV) sahip kişilerde veya nötrofil sayısını azaltan belirli ilaçları alan 
kişilerde enfeksiyon olasılığını azaltın. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında 
doktorunuzla konuşun.

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

özel önlemler almalı mıyım?

Filgrastim enjeksiyon ürünlerini kullanmadan önce,

filgrastim, pegfilgrastim (Neulasta), diğer ilaçlar veya filgrastim enjeksiyon ürünlerindeki bileşenlerden 
herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Ayrıca, sizin veya filgrastim enjeksiyon 
ürünlerini (Neupogen, Zarxio) enjekte edecek kişinin latekse alerjisi olup olmadığını da doktorunuza söyleyiniz.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 
değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Radyasyon tedavisi görüyorsanız ve kronik miyeloid lösemi (kemik iliğinde çok fazla beyaz kan 
hücresinin yapıldığı yavaş ilerleyen bir hastalık) veya miyelodisplazi (kemik iliği hücreleriyle ilgili 
sorunlar) geçirdiyseniz veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz. lösemiye dönüşebilir).

orak hücre hastalığınız (ağrılı krizlere, düşük sayıda kırmızı kan hücresi, enfeksiyon ve iç organlarda 
hasara neden olabilen bir kan hastalığı) varsa doktorunuza söyleyiniz. Orak hücre hastalığınız varsa, 
filgrastim enjeksiyon ürünleri ile tedaviniz sırasında bir kriz yaşama olasılığınız daha yüksek olabilir. 
Filgrastim enjeksiyon ürünleri ile tedaviniz sırasında bol sıvı tüketin ve tedaviniz sırasında orak hücre 
krizi yaşarsanız hemen doktorunuzu arayın.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Filgrastim enjeksiyon 
ürünlerini kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize filgrastim enjeksiyon 
ürünleri kullandığınızı söyleyin.

filgrastim enjeksiyon ürünlerinin enfeksiyon riskini azalttığını ancak kemoterapi sırasında veya sonrasında 
gelişebilecek tüm enfeksiyonları önlemediğini bilmelisiniz. Ateş gibi enfeksiyon belirtileri geliştirirseniz 
doktorunuzu arayın; titreme; döküntü; boğaz ağrısı; ishal; veya bir kesik veya yara çevresinde kızarıklık, şişme 
veya ağrı.

Cildinize filgrastim solüsyonu bulaşırsa, bölgeyi sabun ve suyla yıkayın. Filgrastim solüsyonu 
gözünüze kaçarsa, gözünüzü bol su ile yıkayınız.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Filgrastim enjeksiyon ürününü evde enjekte edecekseniz, ilacı zamanında enjekte etmeyi unutursanız ne yapmanız 

gerektiği konusunda doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?
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Filgrastim enjeksiyon ürünleri yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse 
veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

ilacın enjekte edildiği yerde kızarıklık, şişme, morarma, kaşıntı veya yumru

kemik, eklem, sırt, kol, bacak, ağız, boğaz veya kas ağrısı

baş ağrısı

döküntü

kabızlık

ishal

mide bulantısı

kusma

iştah kaybı

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

azalmış dokunma hissi

saç kaybı

burun kanaması

yorgunluk, enerji eksikliği

kendini iyi hissetmiyor

baş dönmesi

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

Midenin sol üst kısmında veya sol omzun ucunda ağrı

ateş, nefes darlığı, nefes almada zorluk, hızlı nefes alma

nefes almada zorluk, kan tükürme

ateş, karın ağrısı, sırt ağrısı, kendini iyi hissetmeme

mide bölgesinde şişme veya diğer şişlikler, idrara çıkmada azalma, nefes almada zorluk, baş dönmesi, 
yorgunluk

döküntü, kurdeşen, kaşıntı, yüzde, gözlerde veya ağızda şişme, hırıltılı solunum, nefes darlığı

olağandışı kanama veya morarma, cilt altında mor lekeler, kırmızı cilt

Azalmış idrara çıkma, koyu veya kanlı idrar, yüzde veya ayak bileklerinde şişme

ağrılı, acil veya sık idrara çıkma

Şiddetli kronik nötropeniyi tedavi etmek için filgrastim enjeksiyon ürünlerini kullanan bazı kişilerde 
lösemi (kemik iliğinde başlayan kanser) veya gelecekte löseminin gelişebileceğini gösteren kemik iliği 
hücrelerinde değişiklikler gelişti. Şiddetli kronik nötropenisi olan kişilerde filgrastim kullanmasalar bile 
lösemi gelişebilir. Filgrastim enjeksiyonu olup olmadığını söylemek için yeterli bilgi yok
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ürünler, şiddetli kronik nötropenisi olan kişilerde lösemi geliştirme şansını artırır. Bu ilacı kullanmanın 
riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Filgrastim enjeksiyon ürünleri başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı 
sorunlarınız varsa doktorunuzu arayın.

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Filgrastim 
enjeksiyon ürünlerini buzdolabında saklayın. Filgrastim'i (Neupogen, Nivestym, Zarxio) yanlışlıkla 
dondurursanız, buzdolabında çözülmesine izin verebilirsiniz. Ancak aynı şırıngayı veya filgrastim 
flakonunu ikinci kez dondurursanız, o şırıngayı veya flakonu atmalısınız. Filgrastim (Neupogen, 
Nivestym, Zarxio) oda sıcaklığında 24 saate kadar saklanabilir ancak doğrudan güneş ışığından uzak 
tutulmalıdır. Filgrastim (Granix) dondurucuda 24 saate kadar veya oda sıcaklığında 5 güne kadar 
saklanabilir ancak ışıktan korunmalıdır.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet 

kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir 

yerde.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle 
imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu 
bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için 
eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli 
İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma 
programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

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.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun filgrastim enjeksiyon 

ürünlerine tepkisini kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Kemik görüntüleme çalışması yaptırmadan önce doktorunuza ve teknisyene filgrastim enjeksiyon ürünlerini 

kullandığınızı söyleyiniz. Filgrastim enjeksiyon ürünleri bu tür bir çalışmanın sonuçlarını etkileyebilir.

İlaçlarınızı başkasının kullanmasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.
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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

Granix®(tbo-filgrastim)

neupogen®(filgrastim)

Nivestym®(filgrastim-aafi)

zarxio®(filgrastim-sndz)

diğer isimler

Granülosit Koloni Uyarıcı Faktör

G-CSF

Rekombinant Metionil İnsan G-CSF
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