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Ixabepilone Injection
binibigkas bilang (ix'' ab ep' i solo)

MAHALAGANG BABALA:

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa atay. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng mga pagsusuri sa laboratoryo 

upang makita kung gaano gumagana ang iyong atay bago at sa panahon ng iyong paggamot. Kung ang mga pagsusuri ay nagpapakita na 

mayroon kang mga problema sa atay, malamang na hindi ka bibigyan ng iyong doktor ng ixabepilone injection at capecitabine (Xeloda). Ang 

paggamot na may parehong ixabepilone injection at capecitabine ay maaaring magdulot ng malubhang epekto o kamatayan sa mga taong 

may sakit sa atay.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagtanggap ng ixabepilone injection.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Ixabepilone injection ay ginagamit nang nag-iisa o kasama ng capecitabine upang gamutin ang kanser sa suso na hindi maaaring gamutin sa 

ibang mga gamot. Ang Ixabepilone ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na microtubule inhibitors. Gumagana ito sa pamamagitan ng 

pagpatay sa mga selula ng kanser.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Ixabepilone injection ay nagmumula bilang isang pulbos na idaragdag sa likido at iturok sa loob ng 3 oras sa intravenously (sa 

ugat) ng isang doktor o nars. Ito ay karaniwang iniksyon isang beses bawat 3 linggo.

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

Bibigyan ka ng iyong doktor ng iba pang mga gamot upang maiwasan o magamot ang ilang mga side effect mga isang oras bago mo matanggap 

ang bawat dosis ng ixabepilone injection. Siguraduhing sabihin sa iyong doktor kung ano ang iyong nararamdaman sa panahon ng iyong paggamot 

na may ixabepilone injection.

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 gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.
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hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago tumanggap ng ixabepilone injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa ixabepilone, anumang iba pang mga gamot, Cremophor EL 
(polyoxyethylated castor oil), o mga gamot na naglalaman ng Cremophor EL gaya ng paclitaxel (Taxol). Tanungin ang iyong 
doktor o parmasyutiko kung hindi mo alam kung ang isang gamot na allergy sa iyo ay naglalaman ng Cremophor EL.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, at 
nutritional supplement na iniinom mo, kamakailan mong ininom, o pinaplanong inumin. Siguraduhing banggitin ang 
alinman sa mga sumusunod: ilang antibiotic tulad ng clarithromycin (Biaxin) at telithromycin (Ketek); ilang mga 
antifungal tulad ng itraconazole (Sporanox), ketoconazole (Nizoral), at voriconazole (Vfend); delavirdine (Rescriptor); 
dexamethasone (Decadron, Dexpak); erythromycin (EES, E-Mycin, Ery-Tab, Erythrocin); fluconazole (Diflucan); ilang 
mga gamot para sa mga seizure tulad ng carbamazepine (Carbatrol, Epitol, Tegretol), phenobarbital (Luminal), at 
phenytoin (Dilantin, Phenytek); nefazodone; protease inhibitors na ginagamit upang gamutin ang human 
immunodeficiency virus (HIV) tulad ng amprenavir (Agenerase), atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), ritonavir 
(Norvir, sa Kaletra), nelfinavir (Viracept), at saquinavir (Invirase); rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane, 
sa Rifamate at Rifater); at verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan, sa Tarka). 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 anong mga herbal na produkto ang iyong iniinom, lalo na ang St. John's wort.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng diabetes; anumang kondisyon na nagdudulot ng pamamanhid, panununog o 

pangingilig sa iyong mga kamay o paa; o sakit sa puso.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Hindi ka dapat maging buntis habang 
tumatanggap ka ng ixabepilone injection. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga paraan ng birth control na gagana 
para sa iyo. Kung ikaw ay buntis habang tumatanggap ng ixabepilone injection, tawagan ang iyong doktor. Ang Ixabepilone 
injection ay maaaring makapinsala sa fetus.

dapat mong malaman na ang ixabepilone injection ay naglalaman ng alkohol at maaaring magdulot sa iyo ng antok. 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 tungkol sa ligtas 

na paggamit ng mga inuming may alkohol o mga gamot na maaaring makaapekto sa iyong pag-iisip o paghuhusga sa panahon ng iyong paggamot na 

may ixabepilone injection.

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

Huwag uminom ng grapefruit juice habang tinatanggap ang gamot na ito.

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

Ang Ixabepilone injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

sakit ng ulo

pagkawala ng buhok

patumpik-tumpik o maitim na balat

mga problema sa mga kuko sa paa o mga kuko

malambot, mapupulang palad at talampakan

mga sugat sa labi o sa bibig o lalamunan
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kahirapan sa pagtikim ng pagkain

matubig na mata

walang gana kumain

pagbaba ng timbang

heartburn

pagduduwal

pagsusuka

pagtatae

pagtitibi

sakit sa tyan

pananakit ng kasukasuan, kalamnan, o buto

pagkalito

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

kahinaan

pagkapagod

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan 

kaagad ang iyong doktor:

pamamanhid, paso, o pangingilig sa mga kamay o paa

hirap huminga

mga pantal

pantal

nangangati

biglaang pamumula ng mukha, leeg o itaas na dibdib

biglaang pamamaga ng mukha, lalamunan o dila

tumitibok na tibok ng puso

pagkahilo

panghihina

pananakit o paninikip ng dibdib

hindi pangkaraniwang pagtaas ng timbang

lagnat (100.5 °F o mas mataas)

panginginig

ubo

nasusunog o masakit kapag umiihi

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608042.html 3/4



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

Ang Ixabepilone injection 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:

pananakit ng kalamnan

pagkapagod

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

Ixempra®

Huling Sinuri - 09/01/2010

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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