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Pertuzumab Injection
binibigkas bilang (per tooz' ue mab)

MAHALAGANG BABALA:

Ang pertuzumab injection ay maaaring magdulot ng malubha o nakamamatay na mga problema sa puso, kabilang ang pagpalya 

ng puso. Sabihin sa iyong doktor kung kamakailan kang nagkaroon ng atake sa puso o kung mayroon kang mataas na presyon ng 

dugo, pagkabigo sa puso, abnormal na ritmo ng puso, o sakit sa puso. Susuriin ng iyong doktor ang paggana ng iyong puso bago 

at sa panahon ng iyong paggamot. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, sabihin kaagad sa iyong 

doktor: igsi ng paghinga, ubo, pamamaga ng mga bukung-bukong, binti, o mukha, mabilis na tibok ng puso, biglaang pagtaas ng 

timbang, pagkahilo, o pagkawala ng malay.

Ang pertuzumab injection ay hindi dapat gamitin ng mga babaeng buntis o maaaring mabuntis. May panganib na ang pertuzumab 

ay magdudulot ng pagkawala ng pagbubuntis o magiging sanhi ng pagsilang ng sanggol na may mga depekto sa kapanganakan 

(mga pisikal na problema na naroroon sa kapanganakan). Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o planong magbuntis. 

Kakailanganin mong magkaroon ng pregnancy test bago mo matanggap ang gamot na ito. Dapat kang gumamit ng epektibong 

birth control sa panahon ng paggamot na may pertuzumab injection at sa loob ng 7 buwan pagkatapos ng iyong huling dosis. 

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga paraan ng birth control na gagana para sa iyo. Kung ikaw ay buntis sa panahon ng 

paggamot na may pertuzumab injection, o sa tingin mo ay buntis ka, tawagan kaagad ang iyong doktor.

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay maaaring mag-order ng ilang mga 

pagsusuri bago at sa panahon ng iyong paggamot upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa pertuzumab injection.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa panganib ng paggamot na may pertuzumab injection.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang pertuzumab injection ay ginagamit kasama ng trastuzumab (Herceptin) at docetaxel (Taxotere) upang gamutin ang isang partikular 

na uri ng kanser sa suso na kumalat sa ibang bahagi ng katawan. Ginagamit din ito bago at pagkatapos ng operasyon kasama ng 

trastuzumab (Herceptin) at iba pang mga gamot sa chemotherapy upang gamutin ang ilang uri ng maagang yugto ng kanser sa suso. Ang 

pertuzumab injection ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na monoclonal antibodies. Gumagana ito sa pamamagitan ng 

pagtigil sa paglaki ng mga selula ng kanser.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?
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Ang pertuzumab injection ay nagmumula bilang isang solusyon (likido) na iturok sa isang ugat sa loob ng 30 hanggang 60 minuto ng 

isang doktor o nars sa isang ospital o pasilidad na medikal. Karaniwan itong ibinibigay tuwing 3 linggo. Ang tagal ng iyong paggamot ay 

depende sa kung gaano kahusay tumugon ang iyong katawan sa gamot at ang mga side effect na iyong nararanasan.

Ang pag-iniksyon ng Pertuzumab ay maaaring magdulot ng malubha o posibleng mga reaksyong nagbabanta sa buhay na maaaring mangyari 

habang ibinibigay ang gamot at sa loob ng ilang panahon pagkatapos. Maingat na babantayan ka ng iyong doktor o nars habang tinatanggap mo 

ang bawat dosis ng pertuzumab injection, at sa loob ng hindi bababa sa isang oras pagkatapos ng iyong unang dosis at tatlumpung minuto 

pagkatapos ng mga susunod na dosis. Sabihin kaagad sa iyong doktor o nars kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas sa 

panahon o ilang sandali pagkatapos ng iyong pagbubuhos: igsi ng paghinga, paghinga o maingay na paghinga, pamamalat, hirap sa paglunok, 

pamamantal, pantal, pangangati, lagnat, panginginig, pagkapagod, sakit ng ulo, kahinaan, pagsusuka, hindi pangkaraniwang lasa sa bibig, o 

pananakit ng kalamnan.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago tumanggap ng pertuzumab injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa pertuzumab injection, anumang iba pang mga gamot, o alinman 

sa mga sangkap sa pertuzumab injection. Tanungin ang iyong doktor para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 

supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin 

ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung nagamot ka na sa chemotherapy o radiation therapy.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay tumatanggap ng 
pertuzumab injection.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Tawagan kaagad ang iyong doktor kung hindi ka makapagpatuloy ng appointment para makatanggap ng dosis ng pertuzumab 

injection.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang pertuzumab injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagduduwal

pagtatae
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pagbaba ng gana

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

pananakit, paso, pamamanhid, o pangingilig sa mga kamay o paa

lumuluhang mata

maputla o tuyong balat

pagkalagas ng buhok

mga sugat sa bibig

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito o 
sa mga nakalista sa mga seksyong MAHALAGANG BABALA at PAANO, tawagan kaagad ang iyong doktor:

namamagang lalamunan, lagnat, panginginig, ubo, at iba pang palatandaan ng impeksyon

pagduduwal; pagsusuka; walang gana kumain; pagkapagod; mabilis na tibok ng puso; maitim na ihi; nabawasan ang dami 
ng ihi; sakit sa tyan; mga seizure; guni-guni; o kalamnan cramps at pulikat

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pag-inom ng gamot na ito.

Ang pertuzumab injection ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema 

habang tinatanggap ang gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Iimbak ng iyong healthcare provider ang iyong gamot.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Ang iyong doktor ay mag-uutos ng isang lab test bago mo simulan ang iyong paggamot upang makita kung ang iyong kanser ay maaaring 

gamutin sa pertuzumab.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Perjeta®

Huling Binago - 12/15/2018
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Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble

para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health
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