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การฉีดอิกซาเบพิโลน
ออกเสียงว่า (ix'' ab ep' ฉันคนเดียว)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติ
การเพื่อดูว่าตับของคุณทํางานได้ดีเพียงใดก่อนและระหว่างการรักษาของคุณ หากการทดสอบแสดงว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับ
ตับ แพทย์ของคุณอาจจะไมใ่ห้การฉีดไอซาเบพิโลนและคาเปซิตาไบน์ (เซโลดา) แก่คุณ การรักษาด้วยการฉีดทั้ง ixabepilone 
และ capecitabine อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงหรือเสียชีวิตในผู้ที่เป็นโรคตับ

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับการฉีด ixabepilone

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Ixabepilone ใช้เพียงอย่างเดียวหรือใชร้่วมกับยา Capecitabine เพื่อรักษามะเร็งเต้านมทีไ่ม่สามารถรักษาด้วยยาอื่นได้ 
Ixabepilone อยูใ่นกลุ่มยาทีเ่รียกว่า microtubule inhibitors มันทํางานโดยการฆ่าเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Ixabepilone มาในรูปแบบผงที่จะเติมลงในของเหลวและฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) นานกว่า 3 ชั่วโมงโดย
แพทย์หรือพยาบาล มักจะฉีดทุกๆ 3 สัปดาห์

แพทย์ของคุณอาจต้องชะลอการรักษาและปรับขนาดยาหากคุณพบผลข้างเคียง แพทย์ของคุณจะใหย้าอื่นๆ แก่คุณเพื่อป้องกันหรือ
รักษาผลข้างเคียงบางอย่างประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่คุณจะได้รับการฉีดไอซาเบพิโลนในแต่ละครั้ง อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึก
อย่างไรระหว่างการรักษาด้วยการฉีดไอซาเบพิโลน

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ
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หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดไอซาเบพิโลน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรของคุณทราบ หากคุณแพย้าอิซาเบพิโลน ยาอื่น ๆ Cremophor EL (นํ้ามันละหุ่งโพลีออกซีเอทิลเลต) 
หรือยาที่มี Cremophor EL เช่น paclitaxel (Taxol) ถามแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณไม่ทราบว่ายาที่คุณแพ้มีครโีม
เฟอร์ EL หรือไม่

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังใชย้า วิตามิน และอาหารเสริมอื่นๆ ที่ต้องสั่งโดยแพทย์และไม่ได้สั่งโดยแพทย์ เมื่อ
เร็ว ๆ นี้หรือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาปฏิชีวนะบางชนิด เช่น clarithromycin (Biaxin) และ 
telithromycin (Ketek); ยาต้านเชื้อราบางชนิด เช่น itraconazole (Sporanox), ketoconazole (Nizoral) และ 
voriconazole (Vfend); เดลาเวียรด์ีน (Rescriptor); เดกซาเมทาโซน (Decadron, Dexpak); อีริโทรมัยซิน (EES, E-
Mycin, Ery-Tab, Erythrocin); ฟลโูคนาโซล (ไดฟลูแคน); ยาบางชนิดสําหรับอาการชักเช่น carbamazepine 
(Carbatrol, Epitol, Tegretol), phenobarbital (Luminal) และ phenytoin (Dilantin, Phenytek); เนฟาโซโดน; 
สารยับยั้งโปรตีเอสที่ใชใ้นการรักษาไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (HIV) เช่น amprenavir (Agenerase), 
atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir ใน Kaletra), nelfinavir (Viracept) และ 
saquinavir (Invirase); ไรฟาบูติน (ไมโคบูติน); ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate และ Rifater); และ 
verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan ใน Tarka) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณ
อย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคเบาหวาน เงื่อนไขใด ๆ ทีท่ําให้ชา แสบร้อน หรือรู้สึกเสียว
ซ่าในมือหรือเท้าของคุณ; หรือโรคหัวใจ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร คุณไม่ควรตั้งครรภใ์นขณะที่คุณได้รับการฉีดไอ
ซาเบพิโลน พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการคุมกําเนิดที่เหมาะกับคุณ หากคุณตั้งครรภข์ณะได้รับการฉีดอิซาเบพิโลน ให้
ติดต่อแพทย์ของคุณ การฉีด Ixabepilone อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

คุณควรรู้ว่าการฉีดไอซาเบพิโลนมีแอลกอฮอล์และอาจทําใหคุ้ณง่วงได้ อย่าขับรถหรือใชเ้ครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่ายานี้ส่งผล
ต่อคุณอย่างไร พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอลห์รือยาอย่างปลอดภัยที่อาจส่งผลต่อความคิดหรือ
การตัดสินใจของคุณในระหว่างการรักษาด้วยการฉีดไอซาเบพิโลน

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่าดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะรับยานี้

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Ixabepilone อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรง
หรือไมห่ายไป:

ปวดหัว

ผมร่วง

ผิวเป็นขุยหรือคลํ้า

ปัญหาเกี่ยวกับเล็บเท้าหรือเล็บมือ

อ่อนโยน ฝ่ามือสีแดงและฝ่าเท้า

แผลทีร่ิมฝีปากหรือในปากหรือลําคอ
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ชิมอาหารลําบาก

ตานํ้า

เบื่ออาหาร

ลดนํ้าหนัก

อิจฉาริษยา

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ท้องผูก

อาการปวดท้อง

ปวดข้อ กล้ามเนื้อ หรือกระดูก

ความสับสน

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ความอ่อนแอ

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ชา แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือหรือเท้า

หายใจลําบาก

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

ใบหน้า คอ หรือหน้าอกส่วนบนเกิดรอยแดงอย่างกะทันหัน

หน้า คอ หรือลิ้นบวมอย่างกะทันหัน

หัวใจเต้นแรง

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความอ่อนล้า

เจ็บหน้าอกหรือแน่น

นํ้าหนักขึ้นผิดปกติ

ไข้ (100.5 °F หรือมากกว่า)

หนาวสั่น

ไอ

แสบร้อนหรือปวดเมื่อปัสสาวะ
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การฉีด Ixabepilone 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

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
เจ็บกล้ามเนื้อ

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

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

ชื่อแรนด์

อิกเซมปรา®
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