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Pertuzumab Enjeksiyonu
olarak telaffuz edilir (tooz' ue mab başına)

ÖNEMLİ UYARI:

Pertuzumab enjeksiyonu, kalp yetmezliği de dahil olmak üzere ciddi veya yaşamı tehdit eden kalp sorunlarına 

neden olabilir. Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz veya yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, anormal kalp ritmi veya 

kalp hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin. Doktorunuz tedavinizden önce ve 

tedaviniz sırasında kalp fonksiyonunuzu kontrol edecektir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 

doktorunuza bildirin: nefes darlığı, öksürük, ayak bileklerinde, bacaklarda veya yüzde şişme, hızlı kalp atışı, ani kilo 

alımı, baş dönmesi veya bilinç kaybı.

Pertuzumab enjeksiyonu hamile olan veya hamile kalabilecek kadınlar tarafından kullanılmamalıdır. 
Pertuzumabın gebelik kaybına veya bebeğin doğum kusurlarıyla (doğumda var olan fiziksel problemler) 
doğmasına neden olma riski vardır. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza 
söyleyiniz. Bu ilacı almadan önce hamilelik testi yaptırmanız gerekecektir. Pertuzumab enjeksiyonu ile 
tedavi sırasında ve son dozunuzdan 7 ay sonra etkili doğum kontrolü kullanmalısınız. Sizin için işe 
yarayacak doğum kontrol yöntemleri hakkında doktorunuzla konuşun. Pertuzumab enjeksiyonu ile 
tedavi sırasında hamile kalırsanız veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız hemen doktorunuzu 
arayın.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, vücudunuzun pertuzumab 

enjeksiyonuna tepkisini kontrol etmek için tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında bazı testler isteyebilir.

Pertuzumab enjeksiyonu ile tedavi riski hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Pertuzumab enjeksiyonu, vücudun diğer bölgelerine yayılmış belirli bir meme kanseri tipini tedavi etmek için 
trastuzumab (Herceptin) ve docetaxel (Taxotere) ile birlikte kullanılır. Ayrıca, belirli erken evre meme kanseri 
türlerini tedavi etmek için trastuzumab (Herceptin) ve diğer kemoterapi ilaçları ile birlikte ameliyattan önce ve 
sonra kullanılır. Pertuzumab enjeksiyonu, monoklonal antikorlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kanser 
hücrelerinin büyümesini durdurarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?
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Pertuzumab enjeksiyonu, bir hastane veya tıbbi tesiste bir doktor veya hemşire tarafından 30 ila 60 dakika 
arasında bir damara enjekte edilecek bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Genellikle her 3 haftada bir verilir. 
Tedavinizin uzunluğu, vücudunuzun ilaca ne kadar iyi yanıt verdiğine ve yaşadığınız yan etkilere bağlıdır.

Pertuzumab enjeksiyonu, ilaç verilirken ve sonrasında bir süre ciddi veya muhtemelen yaşamı tehdit eden 
reaksiyonlara neden olabilir. Doktorunuz veya hemşireniz, her pertuzumab enjeksiyonu dozunu alırken ve ilk 
dozunuzdan en az bir saat sonra ve sonraki dozlardan sonra otuz dakika boyunca sizi dikkatle izleyecektir. 
İnfüzyon sırasında veya sonrasında aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşarsanız hemen doktorunuza 
veya hemşirenize söyleyin: nefes darlığı, hırıltılı solunum veya gürültülü nefes alma, ses kısıklığı, yutma 
güçlüğü, kurdeşen, döküntü, kaşıntı, ateş, titreme, yorgunluk, baş ağrısı, halsizlik, kusma, ağızda olağandışı tat 
veya kas ağrısı.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Pertuzumab enjeksiyonunu almadan önce,

pertuzumab enjeksiyonuna, diğer ilaçlara veya pertuzumab enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz 
varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Doktorunuzdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer 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.

Daha önce kemoterapi veya radyasyon tedavisi gördüyseniz doktorunuza söyleyiniz.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya diş hekimine pertuzumab 
enjeksiyonu yaptığınızı söyleyin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bir doz pertuzumab enjeksiyonu almak için randevu alamıyorsanız hemen doktorunuzu arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı

ishal
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iştah azalması

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

ellerde veya ayaklarda ağrı, yanma, uyuşma veya karıncalanma

yaşlı gözler

soluk veya kuru cilt

saç kaybı

ağız yaraları

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARILAR ve NASIL 
bölümlerinde listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuzu arayın:

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

mide bulantısı; kusma; iştah kaybı; tükenmişlik; hızlı kalp atımı; Koyu idrar; azalmış idrar miktarı; karın 
ağrısı; nöbetler; halüsinasyonlar; veya kas krampları ve spazmları

Bu ilacı almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Pertuzumab enjeksiyonu 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).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Sağlık uzmanınız ilacınızı saklayacaktır.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuz, kanserinizin pertuzumab ile tedavi edilip edilemeyeceğini görmek için tedaviye başlamadan önce bir 

laboratuvar testi isteyecektir.

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

Perjeta®
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