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Filgrastim Injection
binibigkas bilang (fil gra' stim)

Paunawa:

Ang filgrastim injection, filgrastim-aafi injection, filgrastim-sndz injection, at tbo-filgrastim injection ay mga biologic na 

gamot (mga gamot na ginawa mula sa mga buhay na organismo). Ang biosimilar filgrastim-aafi injection, filgrastim-sndz 

injection, at tbo-filgrastim injection ay lubos na katulad ng filgrastim injection at gumagana sa parehong paraan tulad ng 

filgrastim injection sa katawan. Samakatuwid, ang terminong filgrastim injection na mga produkto ay gagamitin upang 

kumatawan sa mga gamot na ito sa talakayang ito.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang mga produktong iniksyon ng Filgrastim (Granix, Neupogen, Nivestym, Zarxio) ay ginagamit upang bawasan ang posibilidad ng impeksyon sa 

mga taong may non-myeloid cancer (cancer na walang kinalaman sa bone marrow) at tumatanggap ng mga gamot sa chemotherapy na maaaring 

magpababa ng bilang ng neutrophils ( isang uri ng selula ng dugo na kailangan upang labanan ang impeksiyon). Ang mga produktong iniksyon ng 

Filgrastim (Neupogen, Nivestym, Zarxio) ay ginagamit din upang makatulong na mapataas ang bilang ng mga white blood cell, at bawasan ang 

tagal ng lagnat sa mga taong may acute myeloid leukemia (AML; isang uri ng cancer ng mga white blood cell) na tumatanggap ng paggamot na 

may mga gamot sa chemotherapy. Ang mga produktong iniksyon ng Filgrastim (Neupogen, Nivestym, Zarxio) ay ginagamit din sa mga taong 

sumasailalim sa mga transplant ng bone marrow, Ginagamit din ang Filgrastim injection (Neupogen) upang pataasin ang pagkakataong mabuhay 

sa mga taong nalantad sa mapaminsalang dami ng radiation, na maaaring magdulot ng malubha at nakamamatay na pinsala sa iyong bone 

marrow. Ang Filgrastim ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na colony-stimulating factors. Gumagana ito sa pamamagitan ng 

pagtulong sa katawan na gumawa ng mas maraming neutrophil. Ginagamit din ang Filgrastim injection (Neupogen) upang pataasin ang 

pagkakataong mabuhay sa mga taong nalantad sa mapaminsalang dami ng radiation, na maaaring magdulot ng malubha at nakamamatay na 

pinsala sa iyong bone marrow. Ang Filgrastim ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na colony-stimulating factors. Gumagana ito sa 

pamamagitan ng pagtulong sa katawan na gumawa ng mas maraming neutrophil.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang mga produktong iniksyon ng Filgrastim ay nagmumula bilang isang solusyon (likido) sa mga vial at prefilled syringe upang mag-iniksyon sa 

ilalim ng balat o sa isang ugat. Karaniwan itong ibinibigay isang beses sa isang araw, ngunit ang mga produktong filgrastim injection (Neupogen, 

Nivestym, Zarxio) ay maaaring ibigay dalawang beses sa isang araw kapag ito ay ginagamit upang gamutin ang malubhang talamak na neutropenia. 

Ang tagal ng iyong paggamot ay depende sa kondisyon na mayroon ka at kung gaano kahusay tumugon ang iyong katawan sa gamot.
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Kung gumagamit ka ng mga produkto ng filgrastim injection upang bawasan ang panganib ng impeksyon, bawasan ang oras na may lagnat, o dagdagan ang bilang ng mga puting selula ng dugo sa 

panahon ng chemotherapy, matatanggap mo ang iyong unang dosis ng gamot nang hindi bababa sa 24 na oras pagkatapos mong matanggap ang isang dosis ng chemotherapy, at patuloy na 

tatanggap ng gamot araw-araw hanggang sa 2 linggo o hanggang sa bumalik sa normal ang bilang ng iyong blood cell. Kung gumagamit ka ng filgrastim injection na mga produkto upang bawasan ang 

panganib ng impeksyon sa panahon ng bone marrow transplant, matatanggap mo ang gamot nang hindi bababa sa 24 na oras pagkatapos mong matanggap ang chemotherapy at hindi bababa sa 24 

na oras pagkatapos ma-infuse ang bone marrow. Kung ikaw ay gumagamit ng filgrastim injection na mga produkto upang ihanda ang iyong dugo para sa leukapheresis, matatanggap mo ang iyong 

unang dosis nang hindi bababa sa 4 na araw bago ang unang leukapheresis at patuloy na tatanggap ng gamot hanggang sa huling leukapheresis. Kung gumagamit ka ng mga produkto ng filgrastim 

injection upang gamutin ang malubhang talamak na neutropenia, maaaring kailanganin mong gamitin ang gamot sa mahabang panahon. Kung gumagamit ka ng filgrastim injection dahil nalantad ka 

sa mapanganib na dami ng radiation, susubaybayan ka ng iyong doktor nang mabuti at ang tagal ng iyong paggamot ay depende sa kung gaano kahusay ang pagtugon ng iyong katawan sa gamot. 

Huwag huminto sa paggamit ng mga produkto ng filgrastim injection nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Kung gumagamit ka ng filgrastim injection dahil nalantad ka sa mapanganib na dami ng 

radiation, susubaybayan ka ng iyong doktor nang mabuti at ang tagal ng iyong paggamot ay depende sa kung gaano kahusay ang pagtugon ng iyong katawan sa gamot. Huwag huminto sa paggamit 

ng mga produkto ng filgrastim injection nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Kung gumagamit ka ng filgrastim injection dahil nalantad ka sa mapanganib na dami ng radiation, susubaybayan ka 

ng iyong doktor nang mabuti at ang tagal ng iyong paggamot ay depende sa kung gaano kahusay ang pagtugon ng iyong katawan sa gamot. Huwag huminto sa paggamit ng mga produkto ng 

filgrastim injection nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

Ang mga produktong Filgrastiminjection ay maaaring ibigay sa iyo ng isang nars o iba pang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, o maaari kang 

sabihan na mag-iniksyon ng gamot sa ilalim ng balat sa bahay. Kung ikaw o ang isang tagapag-alaga ay mag-iiniksyon ng mga produkto ng filgrastim injection 

sa bahay, ipapakita sa iyo o sa iyong tagapag-alaga kung paano mag-iniksyon ng gamot. Tiyaking nauunawaan mo ang mga direksyong ito. Tanungin ang 

iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang anumang mga katanungan. Gumamit ng mga produktong filgrastim injection 

nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag gumamit ng mas marami o mas kaunti nito o gamitin ito nang mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Huwag kalugin ang mga vial o syringe na naglalaman ng filgrastim solution. Palaging tingnan ang mga produkto ng filgrastim injection 

bago mag-inject. Huwag gamitin kung ang expiration date ay lumipas na, o kung ang filgrastim solution ay may mga particle o mukhang 

mabula, maulap, o kupas ang kulay.

Gamitin ang bawat syringe o vial nang isang beses lamang. Kahit na may natitira pang solusyon sa syringe o vial, huwag na itong gamitin 

muli. Itapon ang mga ginamit na karayom, hiringgilya, at vial sa isang lalagyan na lumalaban sa pagbutas. Makipag-usap sa iyong doktor 

o parmasyutiko tungkol sa kung paano itapon ang lalagyan na lumalaban sa pagbutas.

Maaaring simulan ka ng iyong doktor sa isang mababang dosis ng mga produkto ng filgrastim injection at unti-unting taasan ang iyong 

dosis. Maaari ring bawasan ng iyong doktor ang iyong dosis, depende sa kung paano tumutugon ang iyong katawan sa gamot.

Kung gumagamit ka ng mga produkto ng filgrastim injection upang gamutin ang malubhang talamak na neutropenia, dapat mong malaman na ang gamot 

na ito ay magkokontrol sa iyong kondisyon ngunit hindi ito gagaling. Patuloy na gumamit ng mga produktong filgrastim injection kahit na mabuti na ang 

pakiramdam mo. Huwag huminto sa paggamit ng mga produkto ng filgrastim injection nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

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 mga produktong iniksyon ng filgrastim ay ginagamit din minsan upang gamutin ang ilang uri ng myelodysplastic syndrome (isang 

grupo ng mga kondisyon kung saan ang utak ng buto ay gumagawa ng mga selula ng dugo na mali ang hugis at hindi gumagawa ng 

sapat na malusog na mga selula ng dugo) at aplastic anemia (isang kondisyon kung saan ang bone marrow hindi gumagawa ng sapat 

na mga selula ng dugo). Ang mga produktong iniksyon ng Filgrastim ay ginagamit din minsan
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bawasan ang posibilidad ng impeksyon sa mga taong may human immunodeficiency virus (HIV) o mga taong umiinom ng ilang 

partikular na gamot na nagpapababa sa bilang ng mga neutrophil. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng 

paggamit ng gamot na ito para sa iyong kondisyon.

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 gamitin ang mga produktong filgrastim injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa filgrastim, pegfilgrastim (Neulasta), anumang iba pang 
mga gamot o alinman sa mga sangkap sa mga produktong filgrastim injection. Sabihin din sa iyong doktor kung ikaw o ang 
taong mag-iiniksyon ng mga produkto ng filgrastim injection (Neupogen, Zarxio) ay allergic sa latex.

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. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga 
dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung ginagamot ka ng radiation therapy at kung mayroon ka o nagkaroon na ng talamak na 
myeloid leukemia (isang dahan-dahang pag-unlad na sakit kung saan napakaraming white blood cell ang nagagawa 
sa bone marrow), o myelodysplasia (mga problema sa bone marrow cells na maaaring maging leukemia).

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang sickle cell disease (isang sakit sa dugo na maaaring magdulot ng masakit na mga krisis, 

mababang bilang ng mga pulang selula ng dugo, impeksyon, at pinsala sa mga panloob na organo). Kung mayroon kang sickle cell disease, 

mas malamang na magkaroon ka ng krisis sa panahon ng iyong paggamot sa mga produktong filgrastim injection. Uminom ng maraming 

likido sa panahon ng iyong paggamot na may mga produktong filgrastim injection at tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang 

sickle cell crisis sa panahon ng iyong paggamot.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang gumagamit 
ng mga produktong filgrastim injection, tawagan ang iyong doktor.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay gumagamit ng filgrastim 
injection na mga produkto.

dapat mong malaman na ang mga produktong iniksyon ng filgrastim ay nakakabawas sa panganib ng impeksyon, ngunit hindi pinipigilan ang lahat ng 

mga impeksiyon na maaaring umunlad sa panahon o pagkatapos ng chemotherapy. Tawagan ang iyong doktor kung nagkakaroon ka ng mga 

palatandaan ng impeksyon tulad ng lagnat; panginginig; pantal; namamagang lalamunan; pagtatae; o pamumula, pamamaga, o pananakit sa paligid ng 

sugat o sugat.

kung nakakuha ka ng filgrastim solution sa iyong balat, hugasan ang lugar na may sabon at tubig. Kung ang filgrastim solution ay 

nakapasok sa iyong mata, banlawan ang iyong mata nang lubusan ng tubig.

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?

Kung mag-iiniksyon ka ng produktong filgrastim injection sa bahay, kausapin ang iyong doktor tungkol sa kung ano ang dapat mong gawin kung 

nakalimutan mong mag-iniksyon ng gamot ayon sa iskedyul.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?
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Ang mga produktong iniksyon ng Filgrastim ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pamumula, pamamaga, pasa, pangangati o bukol sa lugar kung saan tinurok ang gamot

buto, kasukasuan, likod, braso, binti, bibig, lalamunan, o pananakit ng kalamnan

sakit ng ulo

pantal

pagtitibi

pagtatae

pagduduwal

pagsusuka

walang gana kumain

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

nabawasan ang pakiramdam ng pagpindot

pagkawala ng buhok

pagdurugo ng ilong

pagkapagod, kawalan ng lakas

masama ang pakiramdam

pagkahilo

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

tawagan kaagad ang iyong doktor:

pananakit sa kaliwang itaas na bahagi ng tiyan o dulo ng kaliwang balikat

lagnat, igsi ng paghinga, problema sa paghinga, mabilis na paghinga

problema sa paghinga, pag-ubo ng dugo

lagnat, pananakit ng tiyan, pananakit ng likod, masama ang pakiramdam

pamamaga ng bahagi ng tiyan o iba pang pamamaga, pagbaba ng pag-ihi, problema sa paghinga, pagkahilo, 
pagkapagod

pantal, pamamantal, pangangati, pamamaga ng mukha, mata, o bibig, paghinga, igsi ng paghinga

hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa, mga lilang marka sa ilalim ng balat, pulang balat

nabawasan ang pag-ihi, maitim o madugong ihi, pamamaga ng mukha o bukung-bukong

masakit, apurahan, o madalas na pag-ihi

Ang ilang mga tao na gumamit ng mga produkto ng filgrastim injection upang gamutin ang malubhang talamak na neutropenia ay nagkaroon 

ng leukemia (kanser na nagsisimula sa bone marrow) o mga pagbabago sa mga selula ng bone marrow na nagpapakita na ang leukemia ay 

maaaring umunlad sa hinaharap. Ang mga taong may malubhang talamak na neutropenia ay maaaring magkaroon ng leukemia kahit na hindi 

sila gumagamit ng filgrastim. Walang sapat na impormasyon upang malaman kung ang filgrastim injection
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pinapataas ng mga produkto ang pagkakataon na ang mga taong may malubhang talamak na neutropenia ay magkakaroon ng leukemia. Makipag-usap sa 

iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng gamot na ito.

Ang mga produktong iniksyon ng Filgrastim ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi 

pangkaraniwang mga problema habang ginagamit ang gamot na ito.

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 produkto ng 

filgrastim injection sa refrigerator. Kung hindi mo sinasadyang na-freeze ang filgrastim (Neupogen, Nivestym, Zarxio), maaari mong 

hayaan itong matunaw sa refrigerator. Gayunpaman, kung i-freeze mo ang parehong syringe o vial ng filgrastim sa pangalawang 

pagkakataon, dapat mong itapon ang syringe o vial na iyon. Ang Filgrastim (Neupogen, Nivestym, Zarxio) ay maaaring panatilihin sa 

temperatura ng silid nang hanggang 24 na oras ngunit dapat itago sa direktang sikat ng araw. Ang Filgrastim (Granix) ay maaaring itago 

sa freezer ng hanggang 24 na oras, o maaaring panatilihin sa temperatura ng kuwarto hanggang 5 araw ngunit dapat na protektado 

mula sa liwanag.

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]

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.

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 mga produkto ng filgrastim injection.

Bago magkaroon ng pag-aaral ng bone imaging, sabihin sa iyong doktor at sa technician na gumagamit ka ng mga produktong filgrastim 

injection. Ang mga produktong iniksyon ng Filgrastim ay maaaring makaapekto sa mga resulta ng ganitong uri ng pag-aaral.

Huwag hayaan ang ibang tao na gumamit ng iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling 

pagpuno ng iyong reseta.
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Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-thecounter) 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

Granix®(tbo-filgrastim)

Neupogen®(filgrastim)

Nivestym®(filgrastim-aafi)

Zarxio®(filgrastim-sndz)

mga pangalan

Granulocyte Colony-Stimulating Factor

G-CSF

Recombinant Methionyl Human G-CSF

Huling Binago - 09/15/2019

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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