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Fludarabine Injection
binibigkas bilang (floo dare' a been)

MAHALAGANG BABALA:

Ang fludarabine injection ay dapat ibigay sa ilalim ng pangangasiwa ng isang doktor na may karanasan sa pagbibigay ng mga 

gamot sa chemotherapy para sa kanser.

Ang fludarabine injection ay maaaring magdulot ng pagbaba sa bilang ng mga selula ng dugo na ginawa ng iyong bone marrow. Ang 

pagbabang ito ay maaaring magdulot sa iyo na magkaroon ng mga mapanganib na sintomas at maaaring mapataas ang iyong panganib na 

magkaroon ng malubha o nakamamatay na impeksiyon. Maaaring magreseta ang iyong doktor ng iba pang mga gamot upang bawasan 

ang panganib na magkaroon ka ng matinding impeksyon sa panahon ng iyong paggamot. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o 

nagkaroon ka na ba ng mababang bilang ng anumang uri ng mga selula ng dugo sa iyong dugo o anumang kondisyon na nakakaapekto sa 

iyong immune system at kung nagkaroon ka na ng impeksyon dahil masyadong mababa ang iyong mga antas ng selula ng dugo. Kung 

makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: igsi ng paghinga; mabilis na tibok ng puso; 

sakit ng ulo; pagkahilo; maputlang balat; matinding pagkapagod; hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa; itim, dumi, o duguan; suka na 

duguan o parang coffee grounds; at lagnat, panginginig, ubo, namamagang lalamunan, mahirap, masakit, o madalas na pag-ihi, o iba pang 

mga palatandaan ng impeksyon.

Ang fludarabine injection ay maaari ding magdulot ng pinsala sa nervous system. Kung makaranas ka ng alinman sa mga 

sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: mga seizure, pagkabalisa, pagkalito, at coma (pagkawala ng malay 

para sa isang yugto ng panahon).

Ang fludarabine injection ay maaaring magdulot ng seryoso o nagbabanta sa buhay na mga kondisyon kung saan inaatake at 

sinisira ng katawan ang sarili nitong mga selula ng dugo. Sabihin sa iyong doktor kung nakaranas ka na ng ganitong uri ng 

kondisyon pagkatapos makatanggap ng fludarabine sa nakaraan. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, 

tawagan kaagad ang iyong doktor: maitim na ihi, dilaw na balat, maliliit na pula o lilang tuldok sa balat, pagdurugo ng ilong, 

matinding pagdurugo sa panahon ng regla, dugo sa ihi, pag-ubo ng dugo, o hirap sa paghinga dahil sa pagdurugo sa lalamunan.

Sa isang klinikal na pag-aaral, ang mga taong may talamak na lymphocytic leukemia na gumamit ng fludarabine injection kasama ng 

pentostatin (Nipent) ay nasa mataas na panganib na magkaroon ng malubhang pinsala sa baga. Sa ilang mga kaso, ang pinsala sa baga 

na ito ay nagdulot ng kamatayan. Samakatuwid, ang iyong doktor ay hindi magrereseta ng fludarabine injection na ibibigay kasama ng 

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

suriin ang tugon ng iyong katawan sa fludarabine injection.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagtanggap ng fludarabine injection.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang fludarabine injection ay ginagamit upang gamutin ang talamak na lymphocytic leukemia (CLL; isang uri ng kanser ng mga white 

blood cell) sa mga nasa hustong gulang na nagamot na ng kahit isa pang gamot at hindi pa gumagaling. Ang fludarabine injection ay 

nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na purine analogs. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbagal o pagpapahinto sa paglaki 

ng mga selula ng kanser sa iyong katawan.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang fludarabine injection ay nagmumula bilang isang pulbos na idaragdag sa likido at itinurok sa loob ng 30 minutong intravenously (sa ugat) ng 

isang doktor o nars sa isang medikal na opisina o ospital para sa outpatient na klinika. Ito ay karaniwang iniksyon isang beses sa isang araw para sa 

5 araw na sunud-sunod. Ang panahon ng paggamot na ito ay tinatawag na isang cycle, at ang cycle ay maaaring ulitin tuwing 28 araw para sa ilang 

mga cycle.

Maaaring kailanganin ng iyong doktor na antalahin ang iyong paggamot o ayusin ang iyong dosis kung nakakaranas ka ng ilang mga side effect. 

Siguraduhing sabihin sa iyong doktor kung ano ang iyong nararamdaman sa panahon ng iyong paggamot na may fludarabine injection.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ginagamit din minsan ang fludarabine injection upang gamutin ang non-Hodgkin's lymphoma (NHL; cancer na nagsisimula sa isang uri 

ng white blood cell na karaniwang lumalaban sa impeksyon) at mycosis fungoides (isang uri ng lymphoma na nakakaapekto sa balat). 

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 tumanggap ng fludarabine injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa fludarabine, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 
sangkap sa fludarabine injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

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. Tiyaking banggitin ang gamot na 
nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA o cytarabine (Cytosar-U, DepoCyt). 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 mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa bato. Sabihin din sa iyong doktor ang tungkol sa 
lahat ng iba pang mga gamot sa chemotherapy na natanggap mo at kung nagamot ka na sa radiation therapy (paggamot 
sa kanser na gumagamit ng mga wave ng high energy na particle upang patayin ang mga selula ng kanser ). Bago ka 
tumanggap ng chemotherapy o radiation therapy sa hinaharap, sabihin sa iyong doktor na nagamot ka na ng fludarabine.
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dapat mong malaman na ang fludarabine injection ay maaaring makagambala sa normal na menstrual cycle (period) sa mga babae at 

maaaring huminto sa paggawa ng sperm sa mga lalaki. Gayunpaman, hindi mo dapat ipagpalagay na ikaw o ang iyong kapareha ay hindi 

maaaring maging buntis. Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, dapat mong sabihin sa iyong doktor bago mo simulan ang pagtanggap ng 

gamot na ito. Hindi mo dapat planong magkaroon ng mga anak habang tumatanggap ng fludarabine injection o nang hindi bababa sa 6 na 

buwan pagkatapos ng mga paggamot. Gumamit ng maaasahang paraan ng birth control para maiwasan ang pagbubuntis sa panahong ito. 

Makipag-usap sa iyong doktor para sa karagdagang detalye. Ang fludarabine injection ay maaaring makapinsala sa fetus.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay tumatanggap ng 
fludarabine injection.

dapat mong malaman na ang fludarabine injection ay maaaring magdulot ng pagkapagod, panghihina, pagkalito, pagkabalisa, mga seizure, at 

mga pagbabago sa paningin. Huwag magmaneho ng kotse o magpaandar ng makinarya hanggang sa malaman mo kung paano nakakaapekto 

sa iyo ang gamot na ito.

makipag-usap sa iyong doktor bago ka tumanggap ng anumang mga pagbabakuna sa panahon ng iyong paggamot na may fludarabine 

injection.

dapat mong malaman na maaari kang magkaroon ng isang seryoso o nagbabanta sa buhay na reaksyon kung kailangan mong tumanggap 

ng pagsasalin ng dugo sa panahon ng iyong paggamot na may fludarabine injection o anumang oras pagkatapos ng iyong paggamot. 

Siguraduhing sabihin sa iyong doktor na ikaw ay tumatanggap o nakatanggap ng fludarabine injection bago ka tumanggap ng pagsasalin ng 

dugo.

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

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

walang gana kumain

pagduduwal

pagsusuka

pagtitibi

pagtatae

mga sugat sa bibig

pagkawala ng buhok

pamamanhid, paso, pananakit, o pangingilig sa mga kamay, braso, paa, o binti

pananakit ng kalamnan o kasukasuan

sakit ng ulo

depresyon

mga problema sa pagtulog

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung naranasan mo ang alinman sa mga sintomas na ito o 
ang mga nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor:

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a692003.html 3/5



4/14/22, 1:49 PM Fludarabine Injection: MedlinePlus Drug Information

sakit sa dibdib o kakulangan sa ginhawa

mabilis o hindi regular na tibok ng puso

pagkawala ng pandinig

sakit sa gilid ng katawan

pamamaga ng mga braso, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

pantal

mga pantal

kahirapan sa paghinga o paglunok

pagbabalat o paltos ng balat

Ang fludarabine 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, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

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

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo

lagnat, panginginig, ubo, namamagang lalamunan, o iba pang palatandaan ng impeksyon

naantalang pagkabulag

pagkawala ng malay

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa fludarabine injection.

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

Fludara®
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mga pangalan

2-Fluoro-ara-A Monophosphate, 2-Fluoro-ara AMP, FAMP

Huling Binago - 07/01/2009

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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