
Ev →İlaçlar, Otlar ve Takviyeler → Pegfilgrastim Enjeksiyon

Bu sayfanın URL'si: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607058.html

Pegfilgrastim Enjeksiyon
(peg fil gra' stim) olarak telaffuz edilir

Fark etme:

Pegfilgrastim enjeksiyonu, pegfilgrastim-bmez, pegfilgrastim-cbqv ve pegfilgrastim-jmdb enjeksiyonu 
biyolojik ilaçlardır (canlı organizmalardan yapılan ilaçlar). Biyobenzer pegfilgrastim-bmez, pegfilgrastim-
cbqv ve pegfilgrastim-jmdb enjeksiyonu, pegfilgrastim enjeksiyonuna oldukça benzerdir ve vücutta 
pegfilgrastim enjeksiyonu ile aynı şekilde çalışır. Bu nedenle, bu tartışmada bu ilaçları temsil etmek için 
pegfilgrastim enjeksiyon ürünleri terimi kullanılacaktır.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Pegfilgrastim enjeksiyon ürünleri, belirli kanser türlerine sahip olan ve nötrofil (enfeksiyonla savaşmak için 
gerekli bir tür kan hücresi) sayısını azaltabilecek kemoterapi ilaçları alan kişilerde enfeksiyon olasılığını 
azaltmak için kullanılır. Pegfilgrastim enjeksiyonu (Neulasta) ayrıca, kemik iliğinde ciddi ve yaşamı tehdit 
eden hasara neden olabilecek zararlı miktarlarda radyasyona maruz kalmış kişilerde hayatta kalma şansını 
artırmak için kullanılır. Pegfilgrastim, koloni uyarıcı faktörler adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Vücudun daha 
fazla nötrofil üretmesine yardımcı olarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Pegfilgrastim enjeksiyon ürünleri, deri altına (cilt altına) enjekte etmek için önceden doldurulmuş enjeksiyon 

şırıngalarında ve cilde uygulamak için önceden doldurulmuş bir otomatik enjeksiyon cihazında (vücut üstü enjektör) 

bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Kemoterapi sırasında enfeksiyon riskini azaltmak için bir pegfilgrastim enjeksiyon ürünü 

kullanıyorsanız, genellikle her kemoterapi döngüsü için tek bir doz olarak, döngünün son kemoterapi dozu 

verildikten 24 saat sonra ve 14 saatten fazla olmamak üzere verilir. sonraki kemoterapi döngüsüne başlamadan 

önceki günler. Pegfilgrastim enjeksiyonunu zararlı miktarlarda radyasyona maruz kaldığınız için kullanıyorsanız, 

genellikle 1 hafta arayla 2 tek doz olarak verilir. Doktorunuz pegfilgrastim enjeksiyon ürünlerini tam olarak ne zaman 

kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

Pegfilgrastim enjeksiyon ürünleri size bir hemşire veya başka bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından 
verilebilir, ilacı evde kendiniz enjekte etmeniz istenebilir veya hemşire veya sağlık kuruluşu tarafından size ilacı 
otomatik olarak enjekte edecek önceden doldurulmuş bir otomatik enjeksiyon cihazı verilebilir. Evdesin. 
Pegfilgrastim enjeksiyon ürünlerini evde kendiniz enjekte edecekseniz veya önceden doldurulmuş
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otomatik enjeksiyon cihazı, bir sağlık kuruluşu size ilacı nasıl enjekte edeceğinizi veya cihazı nasıl 
yöneteceğinizi gösterecektir. Sağlık hizmeti sağlayıcınız ayrıca size hasta için üreticinin bilgilerini verecektir. 
Sağlık uzmanınızdan anlamadığınız herhangi bir kısmı açıklamasını isteyin. Pegfilgrastim enjeksiyon ürününü 
aynen belirtildiği şekilde kullanın. Daha fazla veya daha az kullanmayın veya doktorunuzun önerdiğinden 
daha sık kullanmayın.

Pegfilgrastim solüsyonu içeren şırıngaları sallamayın. Enjeksiyondan önce daima pegfilgrastim solüsyonuna bakın. Son 

kullanma tarihi geçmişse veya pegfilgrastim solüsyonunda partiküller varsa veya bulanık görünüyorsa veya rengi 

değişmişse kullanmayın.

Pegfilgrastim solüsyonunuz önceden doldurulmuş bir otomatik enjeksiyon cihazıyla geliyorsa, cihaz genellikle 
pegfilgrastim dozunu almadan bir gün önce bir hemşire veya başka bir sağlık kuruluşu tarafından karnınıza 
veya kolunuzun arkasına uygulanacaktır. Ertesi gün (önceden doldurulmuş otomatik enjeksiyon cihazı cildinize 
uygulandıktan yaklaşık 27 saat sonra), pegfilgrastim solüsyonunun dozu, 45 dakika boyunca otomatik olarak 
deri altına enjekte edilecektir.

Pegfilgrastim önceden doldurulmuş otomatik enjeksiyon cihazına sahip olduğunuzda;

Pegfilgrastim dozunu ilk kez aldığınızda veya önceden doldurulmuş otomatik enjeksiyon cihazı 
kolunuzun arkasına uygulandığında yanınızda bir bakıcı bulundurmalısınız.

Pegfilgrastim dozunun tamamı vücudunuza enjekte edilirken önceden doldurulmuş otomatik enjeksiyon 
cihazını izlemeniz gerekecektir, bu nedenle filgrastim dozunu alırken ve sonrasında 1 saat boyunca izlemeyi 
engelleyebilecek faaliyetlerden ve ortamlarda bulunmaktan kaçınmalısınız.

Pegfilgrastim dozunuzu önceden doldurulmuş otomatik enjeksiyon cihazıyla (uygulandıktan yaklaşık 26 ila 29 saat 
sonra) aldıktan 1 saat önce ve 2 saat sonra seyahat etmemeli, araba sürmemeli veya makine kullanmamalısınız.

önceden doldurulmuş otomatik enjeksiyon cihazını cep telefonları, telsiz telefonlar ve mikrodalga 
fırınlar gibi elektrikli cihaz ve ekipmanlardan en az 4 inç uzakta tuttuğunuzdan emin olmalısınız.

Önceden doldurulmuş otomatik enjeksiyon cihazı vücudunuza uygulandıktan sonra ve pegfilgrastim dozunuzu 
almadan önce seyahat etmeniz gerekiyorsa, havaalanı röntgenlerinden kaçınmalı ve manuel muayene talep 
etmelisiniz.

Pegfilgrastim dozunuzu alırken alerjik reaksiyon yaşarsanız, önceden doldurulmuş otomatik 
enjeksiyon cihazını yapışkan pedin kenarından tutup soyarak hemen çıkarmalısınız. Derhal 
doktorunuzu arayın ve acil tıbbi tedavi alın.

Önceden doldurulmuş otomatik enjeksiyon cihazı cildinizden çıkarsa, yapışkan belirgin şekilde ıslanırsa, cihazdan 
damladığını görürseniz veya durum ışığı kırmızı renkte yanıp sönerse hemen doktorunuzu aramalısınız. Dozunuzu 
alırken cihazınızın sızmaya başlayıp başlamadığını fark etmenize yardımcı olması için pegfilgrastim dozunuzu 
almadan önce önceden doldurulmuş otomatik enjeksiyon cihazını 3 saat boyunca kuru tutmalısınız.

tıbbi görüntüleme çalışmalarına (X-ray taraması, MRI, CT taraması, ultrason) veya oksijen açısından zengin ortamlara 
(hiperbarik odalar) maruz kalmaktan kaçınmalısınız.

önceden doldurulmuş otomatik enjeksiyon cihazına uyumaktan veya baskı uygulamaktan kaçınmalısınız.

jakuzilerden, jakuzilerden, saunalardan ve doğrudan güneş ışığından kaçınmalısınız.
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Önceden doldurulmuş otomatik enjeksiyon cihazının yakınında cildinizde losyon, yağ, krem   ve temizleyici kullanmaktan 
kaçınmalısınız.

Önceden doldurulmuş otomatik enjeksiyon cihazı kırmızı renkte yanıp sönerse, cihaz tam doz verilmeden 
önce yerinden çıkarsa veya cihaz üzerindeki yapıştırıcı ıslanırsa veya sızıntı olursa hemen doktorunuzu arayın. 
Pegfilgrastim'in tam dozunu almamış olabilirsiniz ve ek bir doza ihtiyacınız olabilir.

Kullanılmış iğneleri, şırıngaları ve cihazları delinmeye dayanıklı bir kapta atın. Delinmeye dayanıklı kabın 
nasıl atılacağı konusunda doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Pegfilgrastim enjeksiyon ürünlerini kullanmadan önce,

pegfilgrastim, pegfilgrastim-bmez, pegfilgrastimcbqv, pegfilgrastim-jmdb, filgrastim (Granix, Neupogen, 
Nivestym, Zarxio), diğer ilaçlar veya pegfilgrastim enjeksiyon ürünlerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz 
varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Ayrıca, sizin veya sizin için bir pegfilgrastim enjeksiyon ürünü enjekte 
edecek kişinin lateks veya akrilik yapıştırıcılara alerjisi olup olmadığını da doktorunuza söyleyiniz.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 
değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

doktorunuza, kan veya kemik iliği kanseri veya miyelodisplazi (lösemiye dönüşebilen kemik iliği 
hücreleriyle ilgili sorunlar) olup olmadığını söyleyin.

orak hücre hastalığınız (ağrılı krizlere, düşük sayıda kırmızı kan hücresi, enfeksiyon ve iç organlarda 
hasara neden olabilen bir kan hastalığı) varsa doktorunuza söyleyiniz. Orak hücre hastalığınız varsa, 
pegfilgrastim enjeksiyon ürünü ile tedaviniz sırasında bir kriz yaşama olasılığınız daha yüksek olabilir. 
Tedaviniz sırasında orak hücre krizi yaşarsanız hemen doktorunuzu arayın.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Pegfilgrastim 
enjeksiyon ürünü kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

pegfilgrastim enjeksiyon ürünlerinin enfeksiyon riskini azalttığını ancak kemoterapi sırasında veya sonrasında 
gelişebilecek tüm enfeksiyonları önlemediğini bilmelisiniz. Ateş gibi enfeksiyon belirtileri geliştirirseniz 
doktorunuzu arayın; titreme; döküntü; boğaz ağrısı; ishal; veya bir kesik veya yara çevresinde kızarıklık, şişme 
veya ağrı.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Evde bir pegfilgrastim enjeksiyon ürünü enjekte edecekseniz, ilacı zamanında enjekte etmeyi unutursanız 
ne yapmanız gerektiği konusunda doktorunuzla konuşun.
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Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Pegfilgrastim enjeksiyon ürünleri yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri 
şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

kemik ağrısı

kollarda veya bacaklarda ağrı

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

Midenin sol üst kısmında veya sol omzunuzun ucunda ağrı

ateş, nefes darlığı, nefes almada zorluk, hızlı nefes alma

yüz, boğaz veya ağız veya göz çevresinde şişme, kurdeşen, kızarıklık, kaşıntı, yutma veya nefes almada 
zorluk

Yüzünüzde veya ayak bileklerinizde şişme, kanlı veya koyu renkli idrar, idrara çıkmada azalma

ateş, karın ağrısı, sırt ağrısı, kendini iyi hissetmeme

mide bölgesinde şişme veya diğer şişlikler, idrara çıkmada azalma, nefes almada zorluk, baş dönmesi, 
yorgunluk

Pegfilgrastim enjeksiyon ürünleri başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir 
sorununuz varsa doktorunuzu arayın.

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kartonda, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Pegfilgrastim 
enjeksiyon ürünlerini buzdolabında saklayın ancak dondurmayın. İlacı yanlışlıkla dondurursanız, 
buzdolabında çözülmesine izin verebilirsiniz. Ancak aynı şırıngayı ikinci kez dondurursanız, o 
şırıngayı imha etmelisiniz. Pegfilgrastim enjeksiyon ürünleri (Neulasta önceden doldurulmuş 
şırınga, Udenyca) oda sıcaklığında 48 saate kadar saklanabilir ve pegfilgrastim enjeksiyonu 
(Fulphila) oda sıcaklığında 72 saate kadar saklanabilir. Pegfilgrastim enjeksiyon ürünleri doğrudan 
güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle 
imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu 
bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için 
eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli 
İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma 
programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet 

kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir 

yerde.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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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:
kemik ağrısı

şişme

nefes darlığı

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun bir pegfilgrastim enjeksiyon 

ürününe verdiği yanıtı kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Kemik görüntüleme çalışmasına başlamadan önce doktorunuza ve teknisyene bir pegfilgrastim 

enjeksiyon ürünü kullandığınızı söyleyin. Pegfilgrastim bu tür bir çalışmanın sonuçlarını etkileyebilir.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

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

fulfil®(pegfilgrastim-jmdb)

nelasta®(pegfilgrastim)

Udenika®(pegfilgrastim-cbqv)

Ziextenzo (pegfilgrastim-bmez)

Son Revize - 01/15/2020

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin
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