
Ev →İlaçlar, Otlar ve Takviyeler → Florourasil Enjeksiyonu

Bu sayfanın URL'si: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682708.html

Florourasil Enjeksiyonu
olarak telaffuz edilir (zemin '' oh ure' a sil)

ÖNEMLİ UYARI:

Florourasil enjeksiyonu, kanser için kemoterapi ilaçları verme konusunda deneyimli bir 
doktorun gözetiminde bir hastane veya tıbbi tesiste yapılmalıdır. Florourasil enjeksiyonu ile 
tedavi ciddi yan etkilere neden olabilir.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Florourasil genellikle, kötüleşen veya vücudun diğer bölgelerine yayılan kolon kanseri veya rektum kanserini 
(kalın bağırsakta başlayan kanser) tedavi etmek için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Fluorourasil, tümörü veya 
radyasyon tedavisini çıkarmak için ameliyattan sonra belirli meme kanseri türlerini tedavi etmek için diğer 
ilaçlarla birlikte kullanılır. Fluorourasil ayrıca pankreas kanseri ve mide kanserini tedavi etmek için kullanılır. 
Fluorourasil, antimetabolitler adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Vücudunuzdaki kanser hücrelerinin büyümesini 
yavaşlatarak veya durdurarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Fluorourasil enjeksiyonu, tıbbi bir tesiste doktor veya hemşire tarafından damardan (damar içine) verilecek 
bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Tedavinin uzunluğu, aldığınız ilaç türlerine, vücudunuzun bunlara ne kadar iyi 
yanıt verdiğine ve sahip olduğunuz kanser türüne bağlıdır.

Bazı yan etkiler yaşarsanız, doktorunuzun tedavinizi ertelemesi veya dozunuzu değiştirmesi gerekebilir. 
Florourasil enjeksiyonu ile tedaviniz sırasında nasıl hissettiğinizi doktorunuza söylemeniz önemlidir.

bu ilacın kullanım alanları

Fluorourasil bazen serviks kanseri (rahim açılması) ve yemek borusu, baş ve boyun kanseri (ağız, dudak, 
yanak, dil, damak, boğaz, bademcikler ve sinüsler kanseri dahil), yumurtalık kanserini tedavi etmek için 
de kullanılır. yumurtaların oluştuğu dişi üreme organlarında başlayan kanser) ve böbrek hücreli kanser 
(RCC, böbrekte başlayan bir kanser türü). Durumunuz için bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında 
doktorunuzla konuşun.
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Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Florourasil almadan önce,
fluorourasil veya fluorourasil enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza 
söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: 
bendamustin (Treanda), busulfan (Myerlan, Busulfex), karmustin (BiCNU, Gliadel Wafer), siklofosfamid 
(Cytoxan), klorambusil (Leukeran), ifosfamid (Ifex), lomustin gibi bazı kemoterapi ilaçları (CeeNU), 
melfalan (Alkeran), prokarbazin (Mutalane) veya temozolomid (Temodar); azatioprin (Imuran), 
siklosporin (Neoral, Sandimmune), metotreksat (Rheumatrex), sirolimus (Rapamune) ve takrolimus 
(Prograf) gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi 
veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

enfeksiyonunuz varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz florourasil enjeksiyonu almanızı istemeyebilir.

Daha önce radyasyon (röntgen) tedavisi veya diğer kemoterapi ilaçları ile tedavi gördüyseniz 
veya böbrek veya karaciğer hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Florourasil 
enjeksiyonu alırken hamile kalmamalı veya emzirmemelisiniz. Florourasil enjeksiyonu yaparken hamile 
kalırsanız doktorunuzu arayın. Florourasil fetüse zarar verebilir.

güneş ışığına gereksiz yere veya uzun süre maruz kalmaktan kaçınmayı ve koruyucu giysiler, güneş gözlüğü 
ve güneş kremi giymeyi planlayın. Florourasil, cildinizi güneş ışığına duyarlı hale getirebilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Florourasil yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

iştah kaybı

mide bulantısı

olağandışı yorgunluk veya zayıflık

baş dönmesi

baş ağrısı

saç kaybı

kuru ve çatlamış cilt

görme değişiklikleri

gözyaşı veya ışığa duyarlı göz
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enjeksiyonun yapıldığı yerde kızarıklık, ağrı, şişme veya yanma

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

ağız ve boğazda yaralar

ishal

kusma

avuç içi ve ayak tabanlarında şişme, ağrı, kızarıklık veya cilt soyulması

ateş, titreme, boğaz ağrısı veya diğer enfeksiyon belirtileri

kurdeşen

döküntü

kaşıntı

nefes alma veya yutma zorluğu

burun kanaması

kahve telvesi gibi görünen kan veya malzeme öksürmek veya kusmak

olağandışı kanama veya morarma

pembe, kırmızı veya koyu kahverengi idrar

kırmızı veya katranlı siyah bağırsak hareketleri

göğüs ağrısı

Florourasil diğer yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

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.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
mide bulantısı

ishal

kusma
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ateş, titreme, boğaz ağrısı veya diğer enfeksiyon belirtileri

olağandışı kanama veya morarma

kanlı veya siyah, katranlı dışkı

kahve telvesi gibi görünen kan veya malzeme öksürmek veya kusmak

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızdan alın. Doktorunuz vücudunuzun fluorourasil'e verdiği yanıtı kontrol etmek için bazı 

laboratuvar testleri isteyecektir/yapabilir.

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

Adrucil®Enjeksiyon¶

diğer isimler

5-Florourasil

5-FU

¶ -Bu markalı ürün artık piyasada yok. Genel alternatifler mevcut olabilir.
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