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Pemetrekset Enjeksiyon
(pem'' e trex' ed) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Pemetrexed enjeksiyonu, yakındaki dokulara veya vücudun diğer bölgelerine yayılmış belirli bir tür küçük 
hücreli olmayan akciğer kanseri (KHDAK) için ilk tedavi olarak diğer kemoterapi ilaçlarıyla birlikte kullanılır. 
Pemetrexed enjeksiyonu, halihazırda belirli kemoterapi ilaçları almış ve kanseri kötüleşmemiş kişilerde ve 
diğer kemoterapi ilaçları ile başarılı bir şekilde tedavi edilemeyen kişilerde devam eden tedavi olarak 
KHDAK'yi tedavi etmek için tek başına da kullanılır. Pemetrexed enjeksiyonu ayrıca, ameliyatla tedavi 
edilemeyen kişilerde malign plevral mezotelyoma (göğüs boşluğunun iç astarını etkileyen bir kanser türü) 
için ilk tedavi olarak başka bir kemoterapi ilacı ile kombinasyon halindedir. Pemetrexed, antifolat 
antineoplastik ajanlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Pemetrexed enjeksiyonu, bir damar içine 10 dakika içinde enjekte edilecek bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Pemetrexed 

enjeksiyonu, bir doktor veya hemşire tarafından bir tıbbi muayenehanede veya infüzyon merkezinde uygulanır. Genellikle 

21 günde bir verilir.

Doktorunuz muhtemelen size folik asit (bir vitamin), B vitamini gibi başka ilaçlar almanızı söyleyecektir.12ve bu 
ilacın bazı yan etkilerini azaltmak için deksametazon gibi bir kortikosteroid. Doktorunuz bu ilaçları almanız için 
size talimatlar verecektir. Doktorunuzun talimatlarını dikkatlice izleyin. Anlamadığınız herhangi bir kısmı 
doktorunuz veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Bu ilaçlardan birinin dozunu kaçırırsanız doktorunuzu 
arayın.

Doktorunuz pemetrekset enjeksiyonu ile tedavi öncesinde ve sırasında düzenli kan testleri yaptırmanızı 

söyleyecektir. Doktorunuz, kan testlerinin sonuçlarına göre pemetrexed enjeksiyon dozunuzu değiştirebilir, 

tedavinizi erteleyebilir veya tedavinizi kalıcı olarak durdurabilir.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
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özel önlemler almalı mıyım?

Pemetrexed enjeksiyonunu almadan önce,

pemetrekset, mannitol (Osmitrol), diğer ilaçlar veya pemetreksed enjeksiyonun içindeki bileşenlerden 
herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Bileşenlerin bir listesi için 
eczacınıza danışın veya üreticinin hasta bilgilerini kontrol edin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. İbuprofen'den (Advil, Motrin) bahsettiğinizden emin 
olun. Pemetrexed enjeksiyonunu aldıktan iki gün önce, gün veya sonraki iki gün boyunca ibuprofen 
almamalısınız. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle 
izlemesi gerekebilir.

Radyasyon tedavisi gördüyseniz veya böbrek hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız doktorunuza 
söyleyiniz. Kadınsanız, pemetrexed enjeksiyonu sırasında ve son dozdan en az 6 ay sonra güvenilir bir 
doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız. Erkek iseniz, siz ve kadın partneriniz, pemetrekset 
enjeksiyonunu alırken ve son dozdan sonraki 3 ay boyunca etkili doğum kontrolü kullanmalısınız. Bu 
ilacı kullanırken siz veya eşiniz hamile kalırsa doktorunuzu arayın. Pemetrexed enjeksiyonu fetüse 
zarar verebilir.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Pemetrexed enjeksiyonu ile tedaviniz sırasında ve son 
dozdan sonraki 1 hafta boyunca emzirmemelisiniz.

Pemetrexed enjeksiyonunun erkeklerde çocuk sahibi olma yeteneğinizi etkileyebilecek doğurganlık sorunlarına neden 
olabileceğini bilmelisiniz. Bu etkilerin geri dönüşümlü olup olmadığı bilinmemektedir. Pemetrexed enjeksiyonu almanın 
riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bir doz pemetrexed enjeksiyonu almak için randevunuzu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede doktorunuzu 

arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı

kusma

ishal

kabızlık

iştah kaybı

kilo kaybı

yorgunluk
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uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

eklem ağrısı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, derhal 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

ağzınızda, dudaklarınızda, burnunuzda, boğazınızda veya genital bölgenizde kabarcıklar, cilt yaraları, cilt soyulması veya ağrılı ülserler

Daha önce radyasyonla tedavi edilmiş bir bölgede güneş yanığı gibi görünen şişme, kabarma veya kızarıklık

olağandışı kanama veya morarma

boğaz ağrısı, ateş, titreme, öksürük veya diğer enfeksiyon belirtileri

göğüs ağrısı

hızlı nabız

nefes alma veya yutma zorluğu

yavaş veya zor konuşma

aşırı yorgunluk veya zayıflık

baş dönmesi veya baygınlık

bir kol veya bacağın zayıflığı veya uyuşması

ellerde veya ayaklarda ağrı, yanma, uyuşma veya karıncalanma

soluk ten

baş ağrısı

kurdeşen

kaşıntı

azalmış idrara çıkma

Pemetrexed enjeksiyonu 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?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun pemetrekset enjeksiyonuna 

tepkisini kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
ürünleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir.
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takviyeler. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. 
Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.
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