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Irinotecan Injection
binibigkas bilang (ir in oh tee' kan )

MAHALAGANG BABALA:

Ang irinotecan injection ay dapat ibigay sa ilalim ng pangangasiwa ng isang doktor na may karanasan sa pagbibigay ng mga 

gamot sa chemotherapy para sa kanser.

Maaari mong maranasan ang mga sumusunod na sintomas habang tumatanggap ka ng dosis ng irinotecan o hanggang 24 na oras 

pagkatapos: runny nose, nadagdagan ang laway, lumiliit na pupils (itim na bilog sa gitna ng mata), matubig na mata, pagpapawis, 

pamumula, pagtatae ( minsan ay tinatawag na 'maagang pagtatae'), at pananakit ng tiyan. Sabihin sa iyong doktor kung 

nakakaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito. Maaaring bigyan ka ng iyong doktor ng gamot upang maiwasan o magamot 

ang mga sintomas na ito.

Maaari ka ring makaranas ng matinding pagtatae (minsan ay tinatawag na ''late diarrhea'') higit sa 24 na oras pagkatapos mong 

makatanggap ng irinotecan. Ang ganitong uri ng pagtatae ay maaaring maging banta sa buhay dahil maaari itong tumagal ng 

mahabang panahon at humantong sa dehydration, impeksyon, kidney failure, at iba pang mga problema. Sabihin sa iyong doktor 

kung mayroon ka o nagkaroon na ng bara sa bituka (pagbara sa iyong bituka). Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung 

umiinom ka ng alinman sa mga sumusunod na gamot: iba pang mga gamot sa chemotherapy para sa kanser; diuretics ('mga 

tabletas ng tubig'); o mga laxative gaya ng bisacodyl (Dulcolax) o senna (sa Correctol, Ex-Lax, Peri-Colace, Senokot).

Bago mo simulan ang iyong paggamot sa irinotecan, kausapin ang iyong doktor tungkol sa kung ano ang gagawin kung mayroon kang late 

na pagtatae. Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na panatilihing nasa kamay ang loperamide (Imodium AD) upang simulan mo 

itong inumin kaagad kung magkakaroon ka ng late diarrhea. Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na uminom ng loperamide nang 

regular sa buong araw at gabi. Siguraduhing sundin ang mga direksyon ng iyong doktor para sa pagkuha ng loperamide; ang mga ito ay 

magiging iba kaysa sa mga direksyon na naka-print sa label ng pakete ng loperamide. Sasabihin din sa iyo ng iyong doktor kung aling mga 

pagkain ang dapat mong kainin at kung aling mga pagkain ang dapat mong iwasan upang makontrol ang pagtatae sa panahon ng iyong 

paggamot. Uminom ng maraming likido at maingat na sundin ang diyeta na ito.

Tawagan kaagad ang iyong doktor sa unang pagkakataon na mayroon kang pagtatae sa panahon ng iyong paggamot. Tumawag 

din kaagad sa iyong doktor kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas: lagnat (mas mataas ang temperatura 

sa 100.4°F); nanginginig na panginginig; itim o duguan na dumi; pagtatae na hindi tumitigil sa loob ng 24 na oras; pagkahilo, 

pagkahilo, o pagkahilo; o matinding pagduduwal at pagsusuka na pumipigil sa iyo sa pag-inom ng kahit ano. Babantayan ka ng 

iyong doktor nang mabuti at maaaring gamutin ka ng mga likido o antibiotic kung kinakailangan.
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Ang Irinotecan ay maaaring magdulot ng pagbaba sa bilang ng mga selula ng dugo na ginawa ng iyong bone marrow. 

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa dugo o Gilbert's syndrome (nababawasan ang 

kakayahang masira ang bilirubin, isang natural na sangkap sa katawan) at kung ginagamot ka ng radiation sa iyong tiyan o 

pelvis (lugar sa pagitan ng mga buto ng balakang. ) o kung nagamot ka na sa ganitong uri ng radiation. Kung makaranas ka 

ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: lagnat, panginginig, ubo, o iba pang mga 

palatandaan ng impeksyon; kinakapos na paghinga; mabilis na tibok ng puso; sakit ng ulo; pagkahilo; maputlang balat; 

pagkalito; matinding pagod, o hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa.

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

suriin ang tugon ng iyong katawan sa irinotecan.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng irinotecan.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Irinotecan ay ginagamit nang nag-iisa o kasama ng iba pang mga gamot upang gamutin ang colon o rectal cancer (kanser na nagsisimula sa 

malaking bituka). Ang Irinotecan ay nasa isang klase ng mga antineoplastic na gamot na tinatawag na topoisomerase I inhibitors. Gumagana ito 

sa pamamagitan ng pagtigil sa paglaki ng mga selula ng kanser.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Irinotecan ay dumarating bilang isang likido na ibibigay sa loob ng 90 minutong intravenously (sa ugat) ng isang doktor o nars. 

Karaniwan itong ibinibigay nang hindi hihigit sa isang beses sa isang linggo, ayon sa isang iskedyul na nagpapalit ng isa o higit pang mga 

linggo kapag nakatanggap ka ng irinotecan sa isa o higit pang mga linggo kapag hindi ka nakatanggap ng gamot. Pipiliin ng iyong doktor 

ang iskedyul na pinakamahusay na gagana para sa iyo.

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

Siguraduhing sabihin sa iyong doktor kung ano ang iyong nararamdaman sa panahon ng iyong paggamot sa irinotecan.

Maaaring bigyan ka ng iyong doktor ng gamot upang maiwasan ang pagduduwal, pagsusuka bago mo matanggap ang bawat dosis ng 

irinotecan. Maaari ka ring bigyan ng iyong doktor ng iba pang (mga) gamot upang maiwasan o magamot ang iba pang mga side effect.

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang Irinotecan ay ginagamit din minsan kasama ng iba pang mga gamot upang gamutin ang maliit na selula ng kanser sa baga. Makipag-usap sa iyong 

doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng gamot na ito para sa iyong kondisyon.

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 irinotecan,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi sa irinotecan, sorbitol, o anumang iba pang mga gamot.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608043.html 2/5



4/14/22, 3:48 PM Irinotecan Injection: MedlinePlus Drug Information

sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng ketoconazole (Nizoral). Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag uminom ng 

ketoconazole sa loob ng isang linggo bago mo simulan ang iyong paggamot sa irinotecan o sa panahon ng iyong paggamot.

sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng St. John's wort. Hindi ka dapat uminom ng St. John's wort sa loob ng 2 linggo 
bago mo simulan ang iyong paggamot na may irinotecan o sa panahon ng iyong paggamot.

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. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga 
sumusunod: atazanavir (Reyataz); gemfibrozil (Lopid); mga gamot para sa mga seizure tulad ng carbamazepine (Carbatrol, 
Epitol, Tegretol), phenobarbital (Luminal), phenytoin (Dilantin, Phenytek); rifabutin (Mycobutin); at rifampin (Rifadin, 
Rimactane, sa Rifamate at Rifater). 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 mayroon ka o nagkaroon na ng diabetes; fructose intolerance (kawalan ng kakayahan na matunaw ang 

natural na asukal na matatagpuan sa prutas); o sakit sa atay, baga, o bato.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o planong maging ama ng isang anak. Ikaw o ang iyong kapareha ay hindi 

dapat mabuntis habang ikaw ay tumatanggap ng irinotecan. Kakailanganin mong magkaroon ng negatibong pagsubok sa pagbubuntis bago 

mo simulan ang pagtanggap ng gamot na ito. Kung ikaw ay babae, gumamit ng epektibong birth control sa panahon ng iyong paggamot at sa 

loob ng 6 na buwan pagkatapos ng iyong huling dosis. Kung ikaw ay isang lalaki at ang iyong partner ay maaaring mabuntis, dapat kang 

gumamit ng epektibong birth control (condom) sa panahon ng iyong paggamot at sa loob ng 3 buwan pagkatapos ng iyong huling dosis. 

Kung ikaw o ang iyong kapareha ay buntis habang tumatanggap ng irinotecan, tawagan ang iyong doktor. Ang Irinotecan ay maaaring 

makapinsala sa fetus.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso. Hindi ka dapat magpasuso habang ikaw ay tumatanggap ng irinotecan injection, 

at sa loob ng 7 araw pagkatapos ng iyong huling dosis.

dapat mong malaman na ang gamot na ito ay maaaring magpababa ng fertility sa mga lalaki at babae. Makipag-usap sa iyong doktor 

tungkol sa mga panganib ng pagtanggap ng irinotecan injection.

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

dapat mong malaman na ang irinotecan ay maaaring makapagpahilo sa iyo o makakaapekto sa iyong paningin, lalo na sa unang 24 na oras 

pagkatapos mong matanggap ang isang dosis. Huwag magmaneho ng kotse o magpaandar ng makinarya hanggang sa malaman mo kung paano 

nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito.

makipag-usap sa iyong doktor bago ka tumanggap ng anumang mga pagbabakuna sa panahon ng iyong paggamot sa irinotecan.

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

Sasabihin sa iyo ng iyong doktor ang tungkol sa isang espesyal na diyeta na dapat sundin upang makatulong na makontrol ang pagtatae sa panahon ng iyong 

paggamot. Maingat na sundin ang mga tagubiling ito.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pagkain ng grapefruit at pag-inom ng grapefruit juice habang tinatanggap ang gamot na ito.

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

Ang Irinotecan 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

pagtitibi
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pamamaga at sugat sa bibig

heartburn

walang gana kumain

pagbaba ng timbang

pagkawala ng buhok

kahinaan

pagkaantok

sakit, lalo na ang sakit sa likod

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung naranasan mo ang alinman sa mga sintomas na ito o 

ang mga nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor:

pananakit ng dibdib

paninilaw ng balat o mata

namamaga ang tiyan

hindi inaasahang o hindi pangkaraniwang pagtaas ng timbang

pamamaga ng mga braso, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

pantal

mga pantal

nangangati

kahirapan sa paghinga o paglunok

Ang ilang tao na nakatanggap ng irinote ay maaaring magkaroon ng mga namuong dugo sa kanilang mga binti, baga, utak, o puso. Walang sapat na 

impormasyon upang malaman kung ang irinote ay maaaring sanhi ng mga pamumuo ng dugo. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng 

pagtanggap ng irinotecan.

Ang Irinotecan 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).

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:
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namamagang lalamunan, lagnat, panginginig, ubo at iba pang senyales ng impeksyon

matinding pagtatae

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

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

Camptosar®

mga pangalan

CPT-11

Huling Binago - 04/15/2020
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