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gemsitabin enjeksiyonu
olarak telaffuz edilir (jem sit' a be)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Gemsitabin, önceki bir tedaviyi bitirdikten en az 6 ay sonra geri dönen yumurtalık kanserini 
(yumurtaların oluştuğu kadın üreme organlarında başlayan kanser) tedavi etmek için karboplatin ile 
kombinasyon halinde kullanılır. Ayrıca, diğer ilaçlarla tedaviden sonra iyileşmeyen veya kötüleşen meme 
kanserini tedavi etmek için paklitaksel (Abraxane, Taxol) ile birlikte kullanılır. Gemsitabin, vücudun diğer 
bölgelerine yayılmış ve ameliyatla tedavi edilemeyen bir tür akciğer kanserini (küçük hücreli olmayan 
akciğer kanseri; KHDAK) tedavi etmek için sisplatin ile kombinasyon halinde kullanılır. Gemsitabin ayrıca 
vücudun diğer bölgelerine yayılmış ve başka bir ilaçla tedaviden sonra iyileşmeyen veya kötüleşmeyen 
pankreas kanserini tedavi etmek için kullanılır. Gemsitabin, antimetabolitler adı verilen bir ilaç 
sınıfındadır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Gemsitabin, tıbbi bir tesiste bir doktor veya hemşire tarafından 30 dakika boyunca intravenöz (damar içine) enjekte 
edilecek sıvı ile karıştırılacak bir toz olarak gelir. Gemsitabin yumurtalık veya meme kanserini tedavi etmek için 
kullanıldığında, genellikle her 3 haftada bir belirli günlerde verilir. Gemsitabin akciğer kanserini tedavi etmek için 
kullanıldığında, genellikle her 3 veya 4 haftada bir belirli günlerde verilir. Gemsitabin pankreas kanserini tedavi etmek 
için kullanıldığında, haftada bir kez enjekte edilebilir. Tedavinin uzunluğu, aldığınız ilaç türlerine, vücudunuzun 
bunlara ne kadar iyi yanıt verdiğine ve sahip olduğunuz kanser veya durumunuza bağlıdır. Bazı yan etkiler yaşarsanız, 
doktorunuzun tedavinizi durdurması veya geciktirmesi gerekebilir.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Gemsitabin bazen mesane kanserini ve safra yolu kanserini (karaciğer tarafından yapılan sıvı olan safrayı yapan ve 

depolayan organlarda ve kanallarda kanser) tedavi etmek için de kullanılır. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın 

riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

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

özel önlemler almalı mıyım?

gemsitabin almadan önce,
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gemsitabine, diğer ilaçlara veya gemsitabin içindeki herhangi bir bileşene alerjiniz varsa doktorunuza 
ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini 
ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin.

Çok miktarda alkol içtiyseniz veya içtiyseniz veya hepatit veya böbrek hastalığı dahil karaciğer hastalığınız varsa 
veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin.

Radyasyon tedavisi aldıysanız veya şu anda alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. 
Kadınsanız, tedaviye başlamadan önce hamilelik testi yaptırmanız ve tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan 
sonra en az 6 ay boyunca hamileliği önlemek için etkili doğum kontrolü kullanmanız gerekecektir. 
Erkekseniz, siz ve kadın partneriniz gemsitabin alırken ve son dozdan sonraki 3 ay boyunca etkili doğum 
kontrolü uygulamalısınız. Gemsitabin tedavisi sırasında hamileliği önlemek için doğum kontrolünün 
kullanılması hakkında doktorunuzla konuşun. Gemsitabin alırken siz veya eşiniz hamile kalırsanız 
doktorunuzu arayın. Gemsitabin fetüse zarar verebilir.

Emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Gemsitabin enjeksiyonu alırken ve son dozunuzdan 
1 hafta sonra emzirmemelisiniz.

Bu ilacın erkeklerde doğurganlığı azaltabileceğini bilmelisiniz. Gemsitabin almanın riskleri hakkında 
doktorunuzla konuşun.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı

kusma

ishal

kabızlık

iştah kaybı

ağız ve boğazda yaralar

saç kaybı

baş ağrısı

ağrılı veya ağrılı kaslar

ellerde veya ayaklarda ağrı, yanma veya karıncalanma

enjeksiyon bölgesinde şişme, ağrı, kızarıklık veya yanma

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:
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döküntü, kaşıntı, kurdeşen, boğaz veya dilde şişme, nefes darlığı, nefes almada zorluk, kusma, baş 
dönmesi veya bayılma

olağandışı kanama veya morarma, kırmızı veya siyah katranlı dışkı veya öksürme veya kan veya kahve telvesi 
gibi görünen materyal kusma

idrar hacmindeki değişiklikler

ateş, boğaz ağrısı, devam eden öksürük ve tıkanıklık veya diğer enfeksiyon belirtileri

olağandışı yorgunluk veya halsizlik, nefes darlığı veya hırıltı

ciltte veya gözlerde sararma, koyu renkli idrar, iştahsızlık, yorgunluk veya sağ üst mide bölgesinde ağrı veya 
rahatsızlık

ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi; karın ağrısı; sulu dışkı; veya yorgunluk

hızlı, düzensiz veya vuran kalp atışı

baş ağrısı, nöbetler, yorgunluk, kafa karışıklığı veya görme değişiklikleri

Gemsitabin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı alırken olağandışı sorunlarınız 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:
şiddetli döküntü

ellerde veya ayaklarda ağrı, yanma veya karıncalanma

olağandışı kanama veya morarma

kırmızı veya siyah, katranlı tabureler

pembe, kırmızı veya koyu kahverengi idrar

kahve telvesi gibi görünen kan veya malzeme öksürmek veya kusmak

ateş, boğaz ağrısı, devam eden öksürük ve tıkanıklık veya diğer enfeksiyon belirtileri

Aşırı yorgunluk

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, vücudunuzun gemsitabine yanıtını kontrol 

etmek için tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında bazı laboratuvar testleri isteyecektir.
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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.
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