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Idarubicin
binibigkas bilang (eye da rue' bi sin)

MAHALAGANG BABALA:

Ang Idarubicin ay dapat ibigay lamang sa isang ugat. Gayunpaman, maaari itong tumagas sa nakapaligid na tissue na nagdudulot 

ng matinding pangangati o pinsala. Susubaybayan ng iyong doktor o nars ang iyong lugar ng pangangasiwa para sa reaksyong ito. 

Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: pananakit, pangangati, 

pamumula, pamamaga, paltos, o mga sugat sa lugar kung saan iniksiyon ang gamot.

Ang Idarubicin ay maaaring magdulot ng malubha o nagbabanta sa buhay na mga problema sa puso anumang oras sa panahon ng iyong 

paggamot o mga buwan hanggang taon pagkatapos ng iyong paggamot. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng mga pagsusuri bago at sa 

panahon ng iyong paggamot upang makita kung ang iyong puso ay gumagana nang maayos para ligtas kang makatanggap ng idarubicin. 

Maaaring kabilang sa mga pagsusuring ito ang isang electrocardiogram (ECG; pagsubok na nagtatala ng aktibidad ng kuryente ng puso) at 

isang echocardiogram (pagsusuri na gumagamit ng mga sound wave upang sukatin ang kakayahan ng iyong puso na magbomba ng dugo). 

Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na hindi ka dapat tumanggap ng gamot na ito kung ang mga pagsusuri ay nagpapakita na ang 

kakayahan ng iyong puso na magbomba ng dugo ay bumaba. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng anumang uri ng 

sakit sa puso o radiation (x-ray) therapy sa lugar ng dibdib. Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung umiinom ka o nakatanggap na ng 

ilang partikular na gamot sa chemotherapy para sa cancer tulad ng daunorubicin (cerubidine), doxorubicin (Doxil), epirubicin (Ellence), 

mitoxantrone (Novantrone), cyclophosphamide (Cytoxan), o trastuzumab (Herceptin). Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na 

sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: igsi ng paghinga; kahirapan sa paghinga; pamamaga ng mga kamay, paa, bukung-bukong o 

mas mababang mga binti; o mabilis, hindi regular, o malakas na tibok ng puso.

Ang Idarubicin ay maaaring magdulot ng matinding pagbaba sa bilang ng mga selula ng dugo sa iyong bone marrow. Maaari itong 

magdulot ng ilang partikular na sintomas at maaaring tumaas ang panganib na magkaroon ka ng malubhang impeksyon o pagdurugo. 

Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: lagnat, namamagang lalamunan, 

patuloy na pag-ubo at kasikipan, o iba pang mga palatandaan ng impeksyon; hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa; duguan o itim, dumi 

ng dumi; madugong suka; o pagsusuka ng dugo o kayumangging materyal na kahawig ng mga butil ng kape.

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa bato o atay. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na hindi 

ka dapat tumanggap ng gamot na ito o maaaring baguhin ang iyong dosis kung mayroon kang sakit sa bato o atay.

Ang Idarubicin ay dapat ibigay lamang sa ilalim ng pangangasiwa ng isang doktor na may karanasan sa paggamit ng 

mga gamot sa chemotherapy.
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hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Idarubicin ay ginagamit upang gamutin ang acute myelogenous leukemia (AML; isang uri ng kanser ng mga puting selula ng dugo) kasama ng 

iba pang mga gamot. Ang Idarubicin ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na anthracyclines. Gumagana ito sa pamamagitan ng 

pagbagal o pagpapahinto sa paglaki ng mga selula ng kanser sa iyong katawan.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Dumarating ang Idarubicin bilang solusyon (likido) na iturok sa ugat (sa ugat) sa loob ng 10 hanggang 15 minuto ng isang doktor o nars sa isang 

pasilidad na medikal kasama ng iba pang mga gamot sa chemotherapy. Karaniwan itong ibinibigay isang beses sa isang araw sa loob ng 3 araw. 

Maaaring kailanganin ng iyong doktor na antalahin ang iyong paggamot o ayusin ang iyong dosis kung nakakaranas ka ng ilang mga side effect. 

Mahalaga para sa iyo na sabihin sa iyong doktor kung ano ang iyong nararamdaman sa panahon ng iyong paggamot sa idarubicin.

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 idarubicin,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa idarubicin, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 
sangkap sa idarubicin injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko 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. Tiyaking banggitin ang mga gamot na nakalista 
sa seksyong MAHALAGANG BABALA. 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 nakatanggap ka na dati ng radiation therapy o nagkaroon o nagkaroon na ng sakit sa puso o kung 

mayroon kang impeksyon, mga problema sa pamumuo ng dugo, o anemia (nabawasan ang dami ng mga pulang selula ng 

dugo sa dugo).

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Hindi ka dapat maging buntis o 
nagpapasuso habang ikaw ay tumatanggap ng idarubicin injection. Kung ikaw ay buntis habang tumatanggap ng idarubicin, 
tawagan ang iyong doktor. Ang Idarubicin ay maaaring makapinsala sa fetus.

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.

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

Ang Idarubicin ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

pagduduwal

pagsusuka

pagtatae
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mga sugat sa bibig at lalamunan

sakit sa tyan

sakit ng ulo

sakit sa kasu-kasuan

pagkawala ng buhok

pantal

pamumula at paltos sa mga palad at talampakan

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito o sa mga 

nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng pang-emerhensiyang 

medikal na paggamot:

mga seizure

mga pantal

pagkahilo

nanghihina

maputlang balat

hirap umihi

paninilaw ng balat o mata

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

ng 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).

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

pagduduwal

pagsusuka

matinding pananakit ng tiyan

mga sugat sa bibig at lalamunan

lagnat, namamagang lalamunan, panginginig, o iba pang palatandaan ng impeksyon
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hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

itim at nalalabing dumi

pulang dugo sa dumi

madugong suka

isinuka na materyal na parang coffee grounds

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa lab upang 

suriin ang tugon ng iyong katawan sa idarubicin.

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

Idamycin®PFS

Huling Binago - 12/15/2012

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.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health
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