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CẢNH BÁO QUAN TRỌNG:

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn bị hoặc đã từng mắc bệnh gan. Bác sĩ sẽ yêu cầu các xét nghiệm trong phòng thí 
nghiệm để xem gan của bạn hoạt động tốt như thế nào trước và trong quá trình điều trị. Nếu các xét nghiệm 
cho thấy bạn có vấn đề về gan, bác sĩ có thể sẽ không tiêm ixabepilone và capecitabine (Xeloda) cho bạn. Điều 
trị bằng cả tiêm ixabepilone và capecitabine có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc tử vong ở những 
người bị bệnh gan.

Nói chuyện với bác sĩ của bạn về những rủi ro khi tiêm ixabepilone.

hy có thuốc này được kê đơn không?

Thuốc tiêm Ixabepilone được sử dụng một mình hoặc kết hợp với capecitabine để điều trị ung thư vú mà không thể điều trị 

bằng các loại thuốc khác. Ixabepilone nằm trong nhóm thuốc được gọi là chất ức chế vi ống. Nó hoạt động bằng cách tiêu 

diệt các tế bào ung thư.

có nên sử dụng thuốc này không?

Thuốc tiêm Ixabepilone có dạng bột được thêm vào chất lỏng và được bác sĩ hoặc y tá tiêm vào tĩnh 
mạch (vào tĩnh mạch) trong 3 giờ. Nó thường được tiêm 3 tuần một lần.

Bác sĩ của bạn có thể cần phải trì hoãn việc điều trị của bạn và điều chỉnh liều lượng của bạn nếu bạn gặp một số tác dụng 

phụ nhất định. Bác sĩ sẽ cho bạn các loại thuốc khác để ngăn ngừa hoặc điều trị các tác dụng phụ nhất định khoảng một giờ 

trước khi bạn tiêm mỗi liều ixabepilone. Hãy chắc chắn cho bác sĩ biết cảm giác của bạn trong quá trình điều trị bằng tiêm 

ixabepilone.

Hỏi dược sĩ hoặc bác sĩ để có bản sao thông tin của nhà sản xuất cho bệnh nhân.

nhiệt sử dụng cho thuốc này

Thuốc này có thể được kê đơn cho các mục đích sử dụng khác; Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để biết thêm thông tin.
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tôi nên làm theo các biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào?

Trước khi tiêm ixabepilone,
Hãy cho bác sĩ và dược sĩ biết nếu bạn bị dị ứng với ixabepilone, bất kỳ loại thuốc nào khác, 
Cremophor EL (dầu thầu dầu polyoxyethylated) hoặc các thuốc có chứa Cremophor EL như paclitaxel 
(Taxol). Hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ nếu bạn không biết liệu thuốc bạn bị dị ứng có chứa Cremophor EL hay 
không.

cho bác sĩ và dược sĩ của bạn biết những loại thuốc, vitamin và chất bổ sung dinh dưỡng theo toa và 
không theo toa khác mà bạn đang dùng, đã dùng gần đây hoặc dự định dùng. Hãy chắc chắn đề cập đến 
bất kỳ điều nào sau đây: một số loại kháng sinh như clarithromycin (Biaxin) và telithromycin (Ketek); một 
số thuốc chống nấm như itraconazole (Sporanox), ketoconazole (Nizoral), và voriconazole (Vfend); 
delavirdine (Bộ ghi lại); dexamethasone (Decadron, Dexpak); erythromycin (EES, E-Mycin, Ery-Tab, 
Erythrocin); fluconazole (Diflucan); một số loại thuốc trị co giật như carbamazepine (Carbatrol, Epitol, 
Tegretol), phenobarbital (Luminal), và phenytoin (Dilantin, Phenytek); nefazodone; chất ức chế protease 
được sử dụng để điều trị vi rút suy giảm miễn dịch ở người (HIV) như amprenavir (Agenerase), atazanavir 
(Reyataz), indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir, ở Kaletra), nelfinavir (Viracept), và saquinavir (Invirase); 
rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane, trong Rifamate và Rifater); và verapamil (Calan, 
Covera, Isoptin, Verelan, ở Tarka). Bác sĩ có thể cần thay đổi liều lượng thuốc của bạn hoặc theo dõi bạn 
cẩn thận về các tác dụng phụ.

cho bác sĩ biết những sản phẩm thảo dược bạn đang dùng, đặc biệt là St. John's wort.

nói với bác sĩ của bạn nếu bạn bị hoặc đã từng mắc bệnh tiểu đường; bất kỳ tình trạng nào gây tê, bỏng rát hoặc ngứa ran ở 
bàn tay hoặc bàn chân của bạn; hoặc bệnh tim.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú. Bạn không nên 
mang thai khi đang tiêm ixabepilone. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về các phương pháp ngừa thai sẽ 
phù hợp với bạn. Nếu bạn có thai trong khi tiêm ixabepilone, hãy gọi cho bác sĩ của bạn. Thuốc tiêm 
Ixabepilone có thể gây hại cho thai nhi.

bạn nên biết rằng thuốc tiêm ixabepilone có chứa cồn và có thể khiến bạn buồn ngủ. Không lái xe ô tô hoặc vận hành 
máy móc cho đến khi bạn biết thuốc này ảnh hưởng đến bạn như thế nào. Nói chuyện với bác sĩ của bạn về việc sử 
dụng an toàn đồ uống có cồn hoặc các loại thuốc có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ hoặc phán đoán của bạn trong quá 
trình điều trị bằng tiêm ixabepilone.

hat hướng dẫn chế độ ăn uống đặc biệt tôi nên làm theo?

Không uống nước bưởi trong khi dùng thuốc này.

hat tác dụng phụ thuốc này có thể gây ra?

Ixabepilone tiêm có thể gây ra tác dụng phụ. Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bất kỳ triệu chứng 
nào nghiêm trọng hoặc không biến mất:

đau đầu

rụng tóc

da bong tróc hoặc sạm đen

vấn đề với móng chân hoặc móng tay

mềm, lòng bàn tay và lòng bàn chân đỏ

vết loét trên môi hoặc trong miệng hoặc cổ họng
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khó nếm thức ăn

chảy nước mắt

ăn mất ngon

giảm cân

ợ nóng

buồn nôn

nôn mửa

bệnh tiêu chảy

táo bón

đau bụng

đau khớp, cơ hoặc xương

lú lẫn

khó đi vào giấc ngủ hoặc không ngủ được

yếu đuối

mệt mỏi

Một số tác dụng phụ có thể nghiêm trọng. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng này, hãy gọi cho bác sĩ 

của bạn ngay lập tức:

tê, bỏng rát hoặc ngứa ran ở bàn tay hoặc bàn chân

khó thở

tổ ong

phát ban

ngứa

đột ngột đỏ mặt, cổ hoặc trên ngực

sưng mặt đột ngột, cổ họng hoặc lưỡi

nhịp tim đập thình thịch

chóng mặt

mờ nhạt

đau hoặc tức ngực

tăng cân bất thường

sốt (100,5 ° F trở lên)

ớn lạnh

ho

nóng rát hoặc đau khi đi tiểu
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Ixabepilone tiêm có thể gây ra các tác dụng phụ khác. Gọi cho bác sĩ nếu bạn có bất kỳ vấn đề bất thường 
nào khi dùng thuốc này.

Nếu bạn gặp tác dụng phụ nghiêm trọng, bạn hoặc bác sĩ của bạn có thể gửi báo cáo đến chương trình Báo cáo sự kiện có 

hại MedWatch của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) trực tuyến

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) hoặc qua điện thoại 
(1-800-332-1088).

n trường hợp khẩn cấp / quá liều

Trong trường hợp quá liều, hãy gọi cho đường dây trợ giúp kiểm soát chất độc theo số 1-800-222-1222. Thông tin 
cũng có sẵn trực tuyến tạihttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Nếu nạn nhân gục 
xuống, co giật, khó thở hoặc không thể tỉnh lại, hãy gọi ngay dịch vụ cấp cứu theo số 911.

Các triệu chứng quá liều có thể bao gồm:

đau cơ

mệt mỏi

hat thông tin khác tôi nên biết?

Điều quan trọng là bạn phải giữ một danh sách bằng văn bản về tất cả các loại thuốc theo toa và không kê đơn 
(không kê đơn) bạn đang dùng, cũng như bất kỳ sản phẩm nào như vitamin, khoáng chất hoặc các chất bổ sung chế 
độ ăn uống khác. Bạn nên mang theo danh sách này mỗi khi đến gặp bác sĩ hoặc khi nhập viện. Đây cũng là thông tin 
quan trọng cần mang theo trong trường hợp khẩn cấp.

tên rand

Ixempra®

Đánh giá lần cuối - 09/01/2010

Tìm hiểu cách trích dẫn trang này

Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ, Inc. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

AHFS®Thông tin Thuốc dành cho Bệnh nhân ™. © Bản quyền, 2022. Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa 
Kỳ®, Đại lộ Đông Tây 4500, Suite 900, Bethesda, Maryland. Đã đăng ký Bản quyền. Sự trùng lặp

để sử dụng cho mục đích thương mại phải được ASHP cho phép.

Thư viện Y khoa Quốc gia 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ

Viện Y tế Quốc gia

Trang được cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 3 năm 2022
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