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irinotekan enjeksiyonu
olarak telaffuz edilir (ir in oh tee' kan )

ÖNEMLİ UYARI:

İrinotekan enjeksiyonu, kanser için kemoterapi ilaçları vermede deneyimli bir doktor gözetiminde 
yapılmalıdır.

Bir doz irinotekan alırken veya 24 saat sonrasına kadar aşağıdaki semptomları yaşayabilirsiniz: burun 
akıntısı, tükürük artışı, gözbebeklerinde küçülme (gözlerin ortasında siyah halkalar), gözlerde sulanma, 
terleme, kızarma, ishal ( bazen 'erken ishal' olarak adlandırılır) ve mide krampları. Bu semptomlardan 
herhangi birini yaşarsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz bu semptomları önlemek veya tedavi 
etmek için size ilaç verebilir.

İrinotekan aldıktan sonra 24 saatten daha uzun bir süre sonra şiddetli ishal (bazen “geç ishal” olarak 
adlandırılır) yaşayabilirsiniz. Bu tür ishal, uzun süre dayanabileceği ve dehidrasyon, enfeksiyon, böbrek 
yetmezliği ve diğer sorunlara yol açabileceği için yaşamı tehdit edebilir. Bağırsak tıkanıklığınız (bağırsakta 
tıkanıklık) olup olmadığını doktorunuza söyleyin. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz: kanser için diğer kemoterapi ilaçları; diüretikler ('su hapları'); veya 
bisacodyl (Dulcolax) veya sinameki ( Correctol, Ex-Lax, Peri-Colace, Senokot'ta) gibi laksatifler.

İrinotekan ile tedavinize başlamadan önce, geç ishaliniz varsa ne yapmanız gerektiği konusunda doktorunuzla 
konuşun. Doktorunuz muhtemelen size loperamid (Imodium AD) bulundurmanızı söyleyecektir, böylece geç 
diyare gelişirse hemen almaya başlayabilirsiniz. Doktorunuz muhtemelen size gündüz ve gece boyunca düzenli 
aralıklarla loperamid almanızı söyleyecektir. Loperamid almak için doktorunuzun talimatlarına uyduğunuzdan 
emin olun; bunlar, loperamidin ambalaj etiketinde yazılı olanlardan farklı olacaktır. Doktorunuz ayrıca tedaviniz 
sırasında ishali kontrol altına almak için hangi gıdaları yemeniz ve hangi gıdalardan kaçınmanız gerektiğini size 
söyleyecektir. Bol sıvı tüketin ve bu diyeti dikkatli bir şekilde uygulayın.

Tedaviniz sırasında ilk kez ishal olduğunuzda hemen doktorunuzu arayın. Ayrıca aşağıdaki 
belirtilerden herhangi birini yaşarsanız hemen doktorunuzu arayın: ateş (sıcaklık 100,4°F'den 
yüksek); titreme titreme; siyah veya kanlı dışkı; 24 saat içinde durmayan ishal; baş dönmesi, baş 
dönmesi veya bayılma; veya herhangi bir şey içmenizi engelleyen şiddetli mide bulantısı ve kusma. 
Doktorunuz sizi dikkatle izleyecek ve gerekirse size sıvı veya antibiyotik verebilir.
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İrinotekan, kemik iliğiniz tarafından yapılan kan hücrelerinin sayısında azalmaya neden olabilir. Doktorunuza, 
bir kan hastalığınız veya Gilbert sendromunuz (vücuttaki doğal bir madde olan bilirubini parçalama 
yeteneğinizin azalması) olup olmadığını ve midenize veya pelvisinize (kalça kemikleri arasındaki bölge) 
radyasyon uygulanıp uygulanmadığını söyleyin. ) veya daha önce bu tür radyasyonla tedavi gördüyseniz. 
Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: ateş, titreme, öksürük veya diğer 
enfeksiyon belirtileri; nefes darlığı; hızlı nabız; baş ağrısı; baş dönmesi; soluk ten; bilinç bulanıklığı, konfüzyon; 
aşırı yorgunluk veya olağandışı kanama veya morarma.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun irinotekana tepkisini 

kontrol etmek için bazı testler isteyecektir.

İrinotekan kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

İrinotekan, kolon veya rektum kanserini (kalın bağırsakta başlayan kanser) tedavi etmek için tek başına veya 
diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. İrinotekan, topoizomeraz I inhibitörleri adı verilen bir antineoplastik ilaç 
sınıfındadır. Kanser hücrelerinin büyümesini durdurarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

İrinotekan, bir doktor veya hemşire tarafından 90 dakika boyunca damardan (damar içine) verilecek bir 
sıvı olarak gelir. İrinotekan aldığınızda bir veya daha fazla hafta ile ilacı almadığınız bir veya daha fazla 
hafta arasında değişen bir programa göre, genellikle haftada bir defadan daha sık verilmez. Doktorunuz 
sizin için en uygun olan programı seçecektir.

Bazı yan etkiler yaşarsanız, doktorunuzun tedavinizi ertelemesi ve dozunuzu ayarlaması gerekebilir. İrinotekan 
ile tedaviniz sırasında doktorunuza kendinizi nasıl hissettiğinizi mutlaka söyleyin.

Doktorunuz, her doz irinotekan almadan önce bulantı ve kusmayı önlemek için size ilaç verebilir. 
Doktorunuz ayrıca diğer yan etkileri önlemek veya tedavi etmek için size başka ilaçlar da verebilir.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

İrinotekan bazen küçük hücreli akciğer kanserini tedavi etmek için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. 
Durumunuz için bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

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

özel önlemler almalı mıyım?

İrinotekan almadan önce,
irinotekan, sorbitol veya diğer ilaçlara alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.
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ketokonazol (Nizoral) alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz muhtemelen irinotekan ile tedavinize 
başlamadan önce veya tedaviniz sırasında bir hafta boyunca ketokonazol almamanızı söyleyecektir.

Sarı kantaron kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. İrinotekan ile tedavinize başlamadan önce 
veya tedaviniz sırasında 2 hafta sarı kantaron almamalısınız.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden 
emin olun: atazanavir (Reyataz); gemfibrozil (Lopid); karbamazepin (Carbatrol, Epitol, Tegretol), 
fenobarbital (Luminal), fenitoin (Dilantin, Phenytek) gibi nöbet ilaçları; rifabutin (Mycobutin); ve 
rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate ve Rifater'de). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi 
veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

şeker hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin; fruktoz intoleransı (meyvede bulunan doğal şekeri 
sindirememe); veya karaciğer, akciğer veya böbrek hastalığı.

doktorunuza hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız 
söyleyin. İrinotekan alırken siz veya eşiniz hamile kalmamalısınız. Bu ilacı almaya başlamadan önce 
negatif bir hamilelik testi yaptırmanız gerekecektir. Kadınsanız, tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan 
sonraki 6 ay boyunca etkili doğum kontrolü kullanın. Erkekseniz ve eşiniz hamile kalabilirse, tedaviniz 
sırasında ve son dozunuzdan sonraki 3 ay boyunca etkili doğum kontrolü (prezervatif) kullanmalısınız. 
Siz veya eşiniz irinotekan alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. İrinotekan fetüse zarar 
verebilir.

Emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. İrinotekan enjeksiyonu alırken ve son dozunuzdan 7 gün 
sonra emzirmemelisiniz.

Bu ilacın erkeklerde ve kadınlarda doğurganlığı azaltabileceğini bilmelisiniz. İrinotekan enjeksiyonu 
almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere bir ameliyat geçiriyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize irinotekan aldığınızı 
söyleyin.

İrinotekanın özellikle bir doz aldıktan sonraki ilk 24 saat içinde başınızı döndürebileceğini veya 
görüşünüzü etkileyebileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba veya 
makine kullanmayın.

irinotekan ile tedaviniz sırasında herhangi bir aşı yaptırmadan önce doktorunuzla konuşunuz.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz, tedaviniz sırasında ishalin kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için izlemeniz gereken özel bir diyet hakkında size bilgi 

verecektir. Bu talimatları dikkatlice izleyin.

Bu ilacı alırken greyfurt yemek ve greyfurt suyu içmek hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı

kusma

kabızlık
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ağızda şişlik ve yaralar

göğüste ağrılı yanma hissi

iştah kaybı

kilo kaybı

saç kaybı

zayıflık

uyku hali

ağrı, özellikle sırt ağrısı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuzu arayın:

göğüs ağrısı

cilt veya gözlerin sararması

şişmiş mide

beklenmedik veya olağandışı kilo alımı

kolların, ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

döküntü

kurdeşen

kaşıntı

nefes alma veya yutma zorluğu

İrinotekan alan bazı kişilerin bacaklarında, akciğerlerinde, beyinlerinde veya kalplerinde kan pıhtısı gelişti. Kan 
pıhtılarına irinotekanın neden olup olmadığını söylemek için yeterli bilgi yok. İrinotekan almanın riskleri hakkında 
doktorunuzla konuşun.

İrinotekan 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).

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.

Doz aşımı belirtileri şunları içerebilir:
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boğaz ağrısı, ateş, titreme, öksürük ve diğer enfeksiyon belirtileri

şiddetli ishal

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

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

kamptosar®

diğer isimler
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