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Fulvestrant Enjeksiyon
(ful ves' trant) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Fulvestrant enjeksiyonu tek başına veya ribociclib (Kisqali) ile kombinasyon halinde kullanılır.®) belirli bir tip 
hormon reseptörü pozitif, ilerlemiş meme kanseri (büyümesi östrojen gibi hormonlara bağlı olan meme 
kanseri) veya menopoz geçirmiş kadınlarda vücudun diğer bölgelerine yayılmış meme kanserini tedavi etmek 
(yaşam değişikliği; son Aylık adet dönemleri) ve daha önce tamoksifen (Nolvadex) gibi bir anti-östrojen ilacı ile 
tedavi edilmemiş. Fulvestrant enjeksiyonu da tek başına veya ribociclib (Kisqali) ile kombinasyon halinde 
kullanılır.®Menopoz geçirmiş ve meme kanseri tamoksifen gibi bir antiöstrojen ilaçla tedavi edildikten sonra 
kötüleşen kadınlarda hormon reseptörü pozitif, ilerlemiş meme kanseri veya vücudun diğer bölgelerine 
yayılmış meme kanserini tedavi etmek için. Fulvestrant enjeksiyonu ayrıca palbociclib (Ibrance) ile kombinasyon 
halinde kullanılır.®) veya abemaciclib (Verzenio®) meme kanseri vücudun diğer bölgelerine yayılmış ve 
tamoksifen gibi anti-östrojen ilaçları ile tedavi edildikten sonra kötüleşen kadınlarda hormon reseptörü pozitif, 
ilerlemiş meme kanserini tedavi etmek için. Fulvestrant, östrojen reseptör antagonistleri adı verilen bir ilaç 
sınıfındadır. Östrojenin kanser hücreleri üzerindeki etkisini bloke ederek çalışır. Bu, büyümek için östrojene 
ihtiyaç duyan bazı meme tümörlerinin büyümesini yavaşlatabilir veya durdurabilir.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Fulvestrant, kalçalardaki bir kas içine 1 ila 2 dakika içinde yavaşça enjekte edilecek bir çözelti (sıvı) 
olarak gelir. Fulvestrant, bir tıbbi muayenehanede bir doktor veya hemşire tarafından uygulanır. 
Genellikle ilk 3 doz (1, 15 ve 29. günler) için 2 haftada bir ve daha sonra ayda bir verilir. İlaç dozunuzu 
iki ayrı enjeksiyon olarak alacaksınız (her kalçaya bir tane).

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını doktorunuzdan veya eczacınızdan isteyin.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

fulvestrant almadan önce,
fulvestrant'a, diğer ilaçlara veya fulvestrant enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.
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aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Varfarin (Coumadin, Jantoven) gibi antikoagülanlardan 
(kan sulandırıcılar) bahsettiğinizden emin olun. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya 
yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Herhangi bir kanama probleminiz veya karaciğer hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyiniz.

hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. fulvestrant alırken ve son dozu 
aldıktan sonra en az 1 yıl boyunca hamile kalmamalısınız. Tedaviniz sırasında kullanabileceğiniz doğum 
kontrol yöntemleri hakkında doktorunuzla konuşun. Doktorunuz ayrıca tedaviye başlamadan önceki 7 
gün içinde hamile olup olmadığınızı kontrol edebilir. Fulvestrant ile tedaviniz sırasında hamile kalırsanız 
doktorunuza söyleyiniz. Fulvestrant fetüse zarar verebilir.

Emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Fulvestrant ile tedaviniz sırasında ve son dozu aldıktan 
sonraki 1 yıl boyunca emzirmemelisiniz.

Bu ilacın erkeklerde ve kadınlarda doğurganlığı azaltabileceğini bilmelisiniz. Fulvestrant almanın riskleri 
hakkında doktorunuzla konuşun.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bir doz fulvestrant almak için randevunuzu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede doktorunuzu arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı

kusma

kabızlık

ishal

karın ağrısı

iştah kaybı

boğaz ağrısı

ağız yaraları

zayıflık

sıcak basması veya kızarma

baş ağrısı

kemiklerde, eklemlerde veya sırtta ağrı

ilacınızın enjekte edildiği yerde ağrı, kızarıklık veya şişlik

ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi
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baş dönmesi

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

depresyon

endişe

sinirlilik

ciltte uyuşma, karıncalanma, iğnelenme veya yanma hissi

terlemek

anormal vajinal kanama

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

nefes darlığı

göğüs ağrısı

kurdeşen

döküntü

kaşıntı

nefes alma veya yutma zorluğu

yüz, boğaz, dil, dudak veya gözlerin şişmesi

belinizde veya bacaklarınızda ağrı

bacaklarınızda uyuşma, karıncalanma veya güçsüzlük

midenin sağ üst kısmında ağrı

cilt veya gözlerin sararması

idrar yaparken ağrı veya yanma

Fulvestrant başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı alırken olağandışı sorunlarınız varsa 
doktorunuzu arayın.

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?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

Herhangi bir laboratuvar testi yaptırmadan önce doktorunuza ve laboratuvar personeline fulvestrant aldığınızı 

söyleyin.
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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

Faslodeks®
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