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iksabepilon enjeksiyonu
(ix'' ab ep' i yalnız) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Karaciğer hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin. Doktorunuz, tedavinizden önce ve tedaviniz 

sırasında karaciğerinizin ne kadar iyi çalıştığını görmek için laboratuvar testleri isteyecektir. Testler karaciğer problemleriniz 

olduğunu gösteriyorsa, doktorunuz muhtemelen size iksabepilon enjeksiyonu ve kapesitabin (Xeloda) vermeyecektir. Hem 

iksabepilon enjeksiyonu hem de kapesitabin ile tedavi, karaciğer hastalığı olan kişilerde ciddi yan etkilere veya ölüme neden 

olabilir.

İxabepilon enjeksiyonu almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Ixabepilone enjeksiyonu, diğer ilaçlarla tedavi edilemeyen meme kanserini tedavi etmek için tek başına veya kapesitabin ile 

kombinasyon halinde kullanılır. Ixabepilone, mikrotübül inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kanser hücrelerini 

öldürerek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Ixabepilone enjeksiyonu, sıvıya eklenecek ve bir doktor veya hemşire tarafından intravenöz (damar içine) 3 saat 

boyunca enjekte edilecek bir toz olarak gelir. Genellikle 3 haftada bir enjekte edilir.

Bazı yan etkiler yaşarsanız, doktorunuzun tedavinizi ertelemesi ve dozunuzu ayarlaması gerekebilir. 
Doktorunuz, her bir iksabepilon enjeksiyonu dozunu almadan yaklaşık bir saat önce belirli yan etkileri önlemek 
veya tedavi etmek için size başka ilaçlar verecektir. İxabepilone enjeksiyonu ile tedaviniz sırasında doktorunuza 
nasıl hissettiğinizi mutlaka söyleyin.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
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özel önlemler almalı mıyım?

İksabepilon enjeksiyonunu almadan önce,

iksabepilona,   diğer ilaçlara, Cremophor EL'e (polioksietillenmiş hint yağı) veya paklitaksel (Taksol) gibi 
Cremophor EL içeren ilaçlara alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Alerjiniz olan bir 
ilacın Cremophor EL içerip içermediğini bilmiyorsanız doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

doktorunuza ve eczacınıza aldığınız, yakın zamanda aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli 
ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve besin takviyelerini söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini 
belirttiğinizden emin olun: klaritromisin (Biaxin) ve telitromisin (Ketek) gibi belirli antibiyotikler; 
itrakonazol (Sporanox), ketokonazol (Nizoral) ve vorikonazol (Vfend) gibi belirli mantar önleyiciler; 
delavirdin (Rescriptor); deksametazon (Decadron, Dexpak); eritromisin (EES, E-Mycin, Ery-Tab, 
Eritrosin); flukonazol (Diflucan); karbamazepin (Carbatrol, Epitol, Tegretol), fenobarbital (Luminal) ve 
fenitoin (Dilantin, Phenytek) gibi nöbetler için belirli ilaçlar; nefazodon; Amprenavir (Ageneraz), 
atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan) gibi insan immün yetmezlik virüsünü (HIV) tedavi etmek için 
kullanılan proteaz inhibitörleri, ritonavir (Norvir, Kaletra'da), nelfinavir (Viracept) ve sakinavir 
(Invirase); rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate ve Rifater'de); ve verapamil 
(Calan, Covera, Isoptin, Verelan, Tarka'da). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan 
etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Doktorunuza hangi bitkisel ürünleri, özellikle de sarı kantaron (St. John's wort) aldığınızı söyleyin.

şeker hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin; ellerinizde veya ayaklarınızda uyuşma, yanma veya karıncalanmaya 
neden olan herhangi bir durum; veya kalp hastalığı.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. İksabepilon 
enjeksiyonu alırken hamile kalmamalısınız. Sizin için işe yarayacak doğum kontrol yöntemleri hakkında 
doktorunuzla konuşun. İksabepilon enjeksiyonu yaparken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. 
İksabepilon enjeksiyonu fetüse zarar verebilir.

ixabepilone enjeksiyonunun alkol içerdiğini ve uykunuzu getirebileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl 
etkilediğini bilene kadar araba veya makine kullanmayın. İksabepilon enjeksiyonu ile tedaviniz 
sırasında düşüncenizi veya kararınızı etkileyebilecek alkollü içeceklerin veya ilaçların güvenli kullanımı 
hakkında doktorunuzla konuşun.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Bu ilacı alırken greyfurt suyu içmeyin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

baş ağrısı

saç kaybı

pul pul veya koyu cilt

ayak tırnakları veya tırnaklarla ilgili sorunlar

ihale, kırmızı avuç içi ve ayak tabanları

dudakta veya ağızda veya boğazda yaralar
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yemeklerin tadına bakmada zorluk

sulu gözler

iştah kaybı

kilo kaybı

göğüste ağrılı yanma hissi

mide bulantısı

kusma

ishal

kabızlık

karın ağrısı

eklem, kas veya kemik ağrısı

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

zayıflık

yorgunluk

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

ellerde veya ayaklarda uyuşma, yanma veya karıncalanma

nefes almada zorluk

kurdeşen

döküntü

kaşıntı

yüz, boyun veya üst göğüste ani kızarıklık

yüz, boğaz veya dilin ani şişmesi

çarpan kalp atışı

baş dönmesi

baygınlık

göğüs ağrısı veya sıkışması

olağandışı kilo alımı

ateş (100,5 °F veya daha fazla)

titreme

öksürük

idrar yaparken yanma veya ağrı
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Ixabepilone enjeksiyonu diğer 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:

kas ağrısı

yorgunluk

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.
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