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ออกเสียงว่า (เจมนั่ง 'เป็น)

hy เป็นยานี้กําหนด?

Gemcitabine ใช้ร่วมกับ carboplatin เพื่อรักษามะเร็งรังไข่ (มะเร็งที่เริ่มต้นในอวัยวะสืบพันธุ์สตรีทีม่ีไข่เกิดขึ้น) ซึ่งกลับมาอย่าง
น้อย 6 เดือนหลังจากเสร็จสิ้นการรักษาครั้งก่อน นอกจากนีย้ังใชร้่วมกับ paclitaxel (Abraxane, Taxol) เพื่อรักษามะเร็งเต้านม
ที่ยังไมด่ีขึ้นหรืออาการแย่ลงหลังการรักษาด้วยยาอื่นๆ เจมซติาไบนใ์ช้ร่วมกับซิสพลาตินเพื่อรักษามะเร็งปอดชนิดหนึ่ง (มะเร็งปอด
ที่ไม่ใชเ่ซลล์ขนาดเล็ก; NSCLC) ที่แพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายและไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้ เจมซิตาไบน์ยังใช้
รักษามะเร็งตับอ่อนทีแ่พร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย และอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหลังการรักษาด้วยยาอื่น เจมซิตาไบน์อยู่
ในกลุ่มยาที่เรียกว่าแอนติเมตาบอไลต์

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Gemcitabine เป็นผงที่ผสมกับของเหลวเพื่อฉีดเข้าเส้นเลือดดําเป็นเวลา 30 นาทีโดยแพทย์หรือพยาบาลในสถานพยาบาล เมื่อใช้
เจมซิตาไบนใ์นการรักษามะเร็งรังไข่หรือมะเร็งเต้านม มักใหใ้นบางวันทุกๆ 3 สัปดาห์ เมื่อใช้เจมซิตาไบน์ในการรักษามะเร็งปอด มักจะ
ให้ในบางวันทุกๆ 3 หรือ 4 สัปดาห์ เมื่อใช้เจมซิตาไบน์ในการรักษามะเร็งตับอ่อน อาจต้องฉีดสัปดาหล์ะครั้ง ความยาวของการรักษา
ขึ้นอยู่กับชนิดของยาทีคุ่ณกําลังใช้ ร่างกายของคุณตอบสนองต่อยาเหล่านีไ้ด้ดีเพียงใด และชนิดของมะเร็งหรือสภาวะที่คุณเป็น 
แพทย์ของคุณอาจต้องหยุดหรือชะลอการรักษาหากคุณพบผลข้างเคียงบางอย่าง

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยาเจมซิตาไบนย์ังใชร้ักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะและมะเร็งท่อนํ้าดใีนบางครั้ง (มะเร็งในอวัยวะและท่อที่ผลิตและเก็บนํ้าดี ซึ่งเป็น
ของเหลวที่ผลิตจากตับ) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานีส้ําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับยาเจมซิตาไบน์
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แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาเจมซิตาไบน์ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในเจมซิตาไบน์ สอบถามเภสัชกรของคุณ
เพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ที่คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณดื่มหรือเคยดื่มแอลกอฮอลป์ริมาณมาก หรือเคยเป็นโรคตับ ซึ่งรวมถึงโรค
ตับอักเสบ หรือโรคไต

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยได้รับหรือกําลังรับการฉายรังสอียูก่่อนหน้านี้

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนที่จะเป็นพ่อของลูก หากคุณเป็นผู้หญิง คุณจะต้อง
ทําการทดสอบการตั้งครรภ์ก่อนเริ่มการรักษา และใช้การคุมกําเนิดทีม่ีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ระหว่างการรักษา
ของคุณและอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากทานยาครั้งสุดท้าย หากคุณเป็นผู้ชาย คุณและคู่ครองของคุณควรใชก้ารคุมกําเนิดอย่าง
มีประสิทธิภาพในขณะทีคุ่ณได้รับยาเจมซิตาไบน์และเป็นเวลา 3 เดือนหลังจากใหย้าครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับ
การใชก้ารคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาด้วยยาเจมซิตาไบน์ หากคุณหรือคู่ของคุณตั้งครรภ์ขณะรับยาเจม
ซิตาไบน์ ให้ติดต่อแพทยข์องคุณ เจมซิตาไบน์อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมบุตรในขณะที่คุณได้รับการฉีดเจมซิตาไบนแ์ละเป็นเวลา 1 สัปดาห์
หลังการให้ยาครั้งสุดท้าย

คุณควรรู้ว่ายานี้อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชาย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับยาเจมซติาไบน์

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

เจมซิตาไบนอ์าจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ท้องผูก

เบื่ออาหาร

แผลในปากและลําคอ

ผมร่วง

ปวดหัว

เจ็บหรือปวดกล้ามเนื้อ

ปวด แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

บวม ปวด แดง หรือไหม้บริเวณทีฉ่ีด

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที :
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ผื่น, คัน, ลมพิษ, คอหรือลิ้นบวม, หายใจถี่, หายใจลําบาก, อาเจียน, มึนหรือเป็นลม

มีเลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ อุจจาระสีแดงหรือสีดํา ไอหรืออาเจียนเป็นเลือดหรือวัสดทุี่ดูเหมือนกากกาแฟ

การเปลี่ยนแปลงของปริมาตรของปัสสาวะ

มีไข้ เจ็บคอ ไอและคัดจมูก หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

เหนื่อยหรืออ่อนแรงผิดปกติ หายใจลําบาก หรือหายใจมีเสียงหวีด

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา,   ปัสสาวะสีเข้ม, เบื่ออาหาร, เหนื่อยล้า, ปวดหรือรู้สึกไม่สบายบริเวณท้องส่วนบนขวา

อาการบวมทีเ่ท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง อาการปวดท้อง; อุจจาระเป็นนํ้า หรือเมื่อยล้า

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

ปวดศีรษะ ชัก เหนื่อยล้า สับสน หรือการมองเห็นเปลี่ยนแปลง

เจมซิตาไบนอ์าจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่รับยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
ผื่นรุนแรง

ปวด แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

อุจจาระแดงหรือดํา

ปัสสาวะสีชมพู แดง หรือนํ้าตาลเข้ม

ไอหรืออาเจียนเป็นเลือดหรือวัสดุที่ดูเหมือนกากกาแฟ

มีไข้ เจ็บคอ ไอและคัดจมูก หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

เหนื่อยมาก

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารบางอย่างก่อนและระหว่าง
การรักษาของคุณเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อยาเจมซิตาไบน์
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เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน

ชื่อแรนด์

Gemzar®
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