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Fulvestrant Injection
binibigkas bilang (ful ves' trant)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Fulvestrant injection ay ginagamit nang nag-iisa o kasama ng ribociclib (Kisqali®) upang gamutin ang isang partikular na uri 

ng hormone receptor na positibo, advanced na kanser sa suso (kanser sa suso na nakadepende sa paglaki ng mga hormone gaya 

ng estrogen) o ang kanser sa suso ay kumalat sa ibang bahagi ng katawan sa mga babaeng nakaranas ng menopause 

(pagbabago ng buhay; pagtatapos ng buwanang regla) at hindi pa nagamot dati ng isang anti-estrogen na gamot gaya ng 

tamoxifen (Nolvadex). Ang fulvestrant injection ay ginagamit din nang nag-iisa o kasama ng ribociclib (Kisqali®) upang gamutin 

ang positibong receptor ng hormone, advanced na kanser sa suso o kanser sa suso na kumalat sa ibang bahagi ng katawan sa 

mga babaeng nakaranas na ng menopause at ang kanser sa suso ay lumala pagkatapos nilang gamutin ng isang antiestrogen na 

gamot gaya ng tamoxifen. Ginagamit din ang Fulvestrant injection kasama ng palbociclib (Ibrance®) o abemaciclib (Verzenio®) 

upang gamutin ang positibong receptor ng hormone, advanced na kanser sa suso sa mga kababaihan na ang kanser sa suso ay 

kumalat sa ibang bahagi ng katawan at lumala pagkatapos nilang gamutin ng mga gamot na anti-estrogen tulad ng tamoxifen. 

Ang Fulvestrant ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na estrogen receptor antagonist. Gumagana ito sa pamamagitan 

ng pagharang sa pagkilos ng estrogen sa mga selula ng kanser. Maaari nitong pabagalin o ihinto ang paglaki ng ilang mga tumor 

sa suso na nangangailangan ng estrogen upang lumaki.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Fulvestrant ay dumarating bilang isang solusyon (likido) na mabagal na iturok sa loob ng 1 hanggang 2 minuto sa isang kalamnan sa 

puwit. Ang Fulvestrant ay pinangangasiwaan ng isang doktor o nars sa isang opisinang medikal. Karaniwan itong ibinibigay isang beses 

bawat 2 linggo para sa unang 3 dosis (mga araw 1, 15, at 29) at pagkatapos ay isang beses sa isang buwan pagkatapos noon. Matatanggap 

mo ang iyong dosis ng gamot bilang dalawang magkahiwalay na iniksyon (isa sa bawat pigi).

Tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

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 fulvestrant,

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

pampanipis ng dugo) tulad ng warfarin (Coumadin, Jantoven). 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 anumang mga problema sa pagdurugo o sakit sa atay.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, o planong magbuntis. Hindi ka dapat mabuntis habang ikaw ay tumatanggap ng 

fulvestrant at nang hindi bababa sa 1 taon pagkatapos matanggap ang huling dosis. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa 

mga paraan ng birth control na maaari mong gamitin sa panahon ng iyong paggamot. Maaari ding suriin ng iyong doktor kung 

ikaw ay buntis sa loob ng 7 araw bago ka magsimula ng paggamot. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis sa panahon ng 

iyong paggamot na may fulvestrant. Ang Fulvestrant ay maaaring makapinsala sa fetus.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso. Hindi ka dapat magpasuso sa panahon ng iyong paggamot na may fulvestrant 

at sa loob ng 1 taon pagkatapos matanggap ang huling dosis.

dapat mong malaman na ang gamot na ito ay maaaring magpababa ng fertility sa mga lalaki at babae. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa 

mga panganib ng pagtanggap ng fulvestrant.

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 napalampas mo ang isang appointment upang makatanggap ng dosis ng fulvestrant, tawagan ang iyong doktor sa lalong madaling panahon.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Fulvestrant ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

pagduduwal

pagsusuka

pagtitibi

pagtatae

sakit sa tyan

walang gana kumain

sakit sa lalamunan

mga sugat sa bibig

kahinaan

hot flashes o pamumula

sakit ng ulo

pananakit ng buto, kasu-kasuan, o likod

pananakit, pamumula, o pamamaga sa lugar kung saan na-inject ang iyong gamot

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

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

depresyon

pagkabalisa

kaba

pakiramdam ng pamamanhid, pangingilig, pagtusok, o pagkasunog sa balat

pagpapawisan

abnormal na pagdurugo ng ari

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

kaagad ang iyong doktor:

kinakapos na paghinga

pananakit ng dibdib

mga pantal

pantal

nangangati

kahirapan sa paghinga o paglunok

pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, o mata

sakit sa iyong ibabang likod o binti

pamamanhid, tingling, o panghihina sa iyong mga binti

sakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan

paninilaw ng balat o mata

pananakit o paso habang umiihi

Ang Fulvestrant 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.

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.

Bago magkaroon ng anumang pagsubok sa laboratoryo, sabihin sa iyong doktor at sa mga tauhan ng laboratoryo na ikaw ay tumatanggap ng 

fulvestrant.
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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

Faslodex®
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