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การฉีดไอโฟสฟาไมด์
เด่นชัดว่า (ตา fos 'fa mide)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Ifosfamide อาจทําใหจ้ํานวนเซลล์เม็ดเลือดในไขกระดูกของคุณลดลงอย่างรุนแรง ซึ่งอาจทําใหเ้กิดอาการบางอย่างและอาจ
เพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะพัฒนาการติดเชื้อหรือมเีลือดออกร้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้
โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ ไอและคัดจมูกอย่างต่อเนื่อง หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ มีเลือดออกหรือชํ้า
ผิดปกติ อุจจาระเป็นเลือดหรือสีดํา อาเจียนเป็นเลือด หรืออาเจียนเป็นเลือดหรือวัตถสุีนํ้าตาลที่มีลักษณะคล้ายกากกาแฟ

Ifosfamide อาจทําใหร้ะบบประสาทเสียหายอย่างรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ใหโ้ทรเรียก
แพทย์ของคุณทันที: สับสน; อาการง่วงนอน; มองเห็นภาพซ้อน; เห็นสิ่งต่าง ๆ หรือได้ยินเสียงทีไ่ม่มีอยู่ (หลอน); หรือปวด, 
แสบร้อน, ชา, รู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า; อาการชัก; หรือโคม่า (หมดสตเิป็นระยะเวลาหนึ่ง)

Ifosfamide อาจทําใหเ้กิดปัญหาไตอย่างรุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต ปัญหาไตอาจเกิดขึ้นระหว่างการรักษา หรือหลาย
เดือนหรือหลายปีหลังจากที่คุณหยุดรับการรักษา แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตมา
ก่อน หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: ปัสสาวะลดลง; อาการบวมทีใ่บหน้า, แขน, มือ, เท้า, ข้อ
เท้าหรือขาส่วนล่าง; หรืออ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

Ifosfamide อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงทางเดินปัสสาวะอย่างรุนแรง บอกแพทย์หากคุณมีปัญหาในการปัสสาวะ แพทย์ของ
คุณอาจบอกคุณว่าอย่ารับ ifosfamide หรือรอทีจ่ะเริ่มการรักษาจนกว่าคุณจะสามารถปัสสาวะได้เป็นประจํา แจ้งแพทย์ของ
คุณด้วยหากคุณมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือหากคุณเคยได้รับหรือเคยได้รับการบําบัดด้วยรังสี (x-ray) ไปทีก่ระเพาะ
ปัสสาวะ แจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณเคยใช้หรือเคยได้รับยาบูซัลแฟน (Busulfex) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ 
ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: เลือดในปัสสาวะหรือปัสสาวะบ่อย เร่งด่วนหรือเจ็บปวด แพทย์จะใหย้าอีกตัวหนึ่งแก่คุณเพื่อ
ช่วยป้องกันผลข้างเคียงจากปัสสาวะอย่างรุนแรงระหว่างการรักษาด้วย ifosfamide คุณควรดื่มนํ้ามาก ๆ และปัสสาวะบ่อย ๆ 
ระหว่างการรักษาเพื่อช่วยลดผลข้างเคียงของปัสสาวะ

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารอย่างสมํ่าเสมอก่อน
และระหว่างการรักษาของคุณ เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อ ifsofamide และเพื่อรักษาผลข้างเคียง
ก่อนที่จะรุนแรง
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hy เป็นยานี้กําหนด?

Ifosfamide ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งของอัณฑะที่ยังไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหลังการรักษาด้วยยาอื่น ๆ หรือการฉายรังสี 
Ifosfamide อยูใ่นกลุ่มยาทีเ่รียกว่า alkylating agents มันทํางานโดยชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็งในร่างกาย
ของคุณ

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

Ifosfamide มาในรูปแบบผงเพื่อผสมกับของเหลวทีจ่ะฉีดเข้าเส้นเลือดดําเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาทีโดยแพทย์หรือพยาบาลใน
สถานพยาบาล อาจฉีดวันละครั้งเป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน การรักษานีอ้าจทําซํ้าทุกๆ 3 สัปดาห์ ระยะเวลาในการรักษาขึ้นอยู่กับว่า
ร่างกายของคุณตอบสนองต่อการรักษาด้วย ifosfamide ได้ดีเพียงใด

แพทย์ของคุณอาจต้องชะลอการรักษาหากคุณพบผลข้างเคียง คุณควรบอกแพทย์ว่ารู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วย 
ifosfamide

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้งกใ็ช้ Ifosfamide ในการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งปอด มะเร็งรังไข่ (มะเร็งทีเ่ริ่มต้นในอวัยวะสืบพันธุ์สตรทีี่มีไข่
ก่อตัวขึ้น) มะเร็งปากมดลูก และเนื้อเยื่ออ่อนหรือเนื้อเยื่อกระดูกบางชนิด (มะเร็งทีก่่อตัว ในกล้ามเนื้อและกระดูก) พูดคุยกับแพทย์
ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานีส้ําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับไอโฟสฟาไมด์
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ ifosfamide, cyclophosphamide (Cytoxan), ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ 
ในการฉีด ifosfamide สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังได้รับหรือวางแผนที่จะใชย้าอื่นๆ ที่ต้องสั่งโดยแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ 
อย่าลืมระบุยาที่ระบุไว้ในส่วนคําเตือนที่สําคัญและข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: aprepitant (Emend); ยาต้านเชื้อราบางชนิด เช่น 
fluconazole (Diflucan), itraconazole (Sporanox) และ ketoconazole (Nizoral); ยายึดบางชนิดเช่น 
carbamazepine (Tegretrol), phenobarbital (Luminal) และ phenytoin (Dilantin); ยารักษาโรคภูมิแพ้หรือไข้ละออง
ฟาง ยาแก้คลื่นไส้ ยา opioid (ยาเสพติด) สําหรับความเจ็บปวด; ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane); ยากล่อมประสาท; ยา
นอนหลับ; หรือโซราเฟนิบ (เนกซาวาร์) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้าง
เคียง ยาอื่น ๆ อาจโต้ตอบกับ ifosfamide

บอกแพทย์ว่าคุณได้รับผลิตภัณฑ์สมุนไพรอะไรบ้าง โดยเฉพาะสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบําบัดอื่น ๆ หรือเคยได้รับรังสบีําบัดมาก่อนหรือ
ไม่ แจ้งแพทยข์องคุณด้วยหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจ ไต หรือตับ
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คุณควรรู้ว่า ifosfamide อาจชะลอการรักษาบาดแผล

คุณควรรู้ว่า ifosfamide อาจรบกวนรอบเดือนปกติ (ระยะเวลา) ในผู้หญิง และอาจหยุดการผลิตอสุจิในผู้ชาย Ifosfamide 
อาจทําให้เกิดภาวะมีบุตรยากถาวร (ความยากลําบากในการตั้งครรภ์); อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทึกทักเอาเองว่าคุณไม่สามารถ
ตั้งครรภ์ไดห้รือไม่สามารถให้คนอื่นตั้งครรภไ์ด้ สตรีที่ตั้งครรภ์หรือกําลังใหน้มบุตรควรแจ้งใหแ้พทย์ทราบก่อนเริ่มรับยานี้ คุณ
ไม่ควรตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรในขณะทีคุ่ณไดร้ับ ifosfamide ใช้วิธีการคุมกําเนิดทีเ่ชื่อถือได้เพื่อป้องกันการตั้งครรภใ์นขณะที่
คุณได้รับ ifosfamide และเป็นเวลา 6 เดือนหลังการรักษา หากคุณเป็นผู้ชาย คุณและคู่ครองของคุณควรใชก้ารคุมกําเนิดต่อ
ไปเป็นเวลา 6 เดือนหลังจากที่คุณหยุดไดร้ับการฉีด ifosfamide หากคุณตั้งครรภข์ณะได้รับ ifsofamide ใหโ้ทรเรียกแพทย์
ของคุณทันที

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่ากินส้มโอจํานวนมากหรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะรับยานี้

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

ifosfamide อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหาร

ท้องเสีย

แผลในปากและลําคอ

ผมร่วง

ความรู้สึกเจ็บปวดและเหนื่อยล้าทั่วไป

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

บวม แดง และปวดบริเวณที่ฉีดยา

ผื่น

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

หายใจถี่

หายใจดังเสียงฮืด ๆ

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

อาการเจ็บหน้าอก

เสียงแหบ

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา
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Ifosfamide อาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเป็นมะเร็งชนิดอื่นๆ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับการฉีด 
ifosfamide

Ifosfamide อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่รับยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
มองเห็นภาพซ้อน

เห็นสิ่งของหรือได้ยินเสียงทีไ่ม่มอียู่จริง (หลอน)

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

อุจจาระสีดําและชักช้า

อุจจาระเป็นเลือดแดง

อาเจียนเป็นเลือด

อาเจียนออกมาคล้ายกากกาแฟ

ปัสสาวะน้อยลง

อาการบวมทีใ่บหน้า คอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

แผลในปากและลําคอ

อาการชัก

ความสับสน

อาการโคม่า (หมดสติเป็นระยะเวลาหนึ่ง)

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน

ชื่อแรนด์
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ชื่อของเธอ

ไอโซฟอสฟาไมด์

แก้ไขล่าสุด - 03/15/2013

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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