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Lenalidomide
binibigkas bilang (len a lid' oh mide)

MAHALAGANG BABALA:

Panganib ng mga malubhang depekto sa kapanganakan na nagbabanta sa buhay na dulot ng lenalidomide:

Para sa lahat ng mga pasyente:

Ang Lenalidomide ay hindi dapat inumin ng mga pasyenteng buntis o maaaring mabuntis. May mataas na panganib na ang lenalidomide ay 

magdudulot ng malubhang depekto sa kapanganakan (mga problema na naroroon sa kapanganakan) o pagkamatay ng hindi pa isinisilang 

na sanggol.

Isang programa na tinatawag na REVLIMID REMSTMay na-set up upang matiyak na ang mga buntis na kababaihan ay hindi 

umiinom ng lenalidomide at ang mga kababaihan ay hindi nabubuntis habang umiinom ng lenalidomide. Ang lahat ng 

mga pasyente, kabilang ang mga babaeng hindi maaaring magbuntis at lalaki, ay makakakuha lamang ng lenalidomide 

kung sila ay nakarehistro sa REVLIMID REMS, may reseta mula sa isang doktor na nakarehistro sa REVLIMID REMS, at 

punan ang reseta sa isang botika na nakarehistro sa REVLIMID REMS .

Makakatanggap ka ng impormasyon tungkol sa mga panganib ng pag-inom ng lenalidomide at dapat lumagda sa isang informed consent 

sheet na nagsasaad na naiintindihan mo ang impormasyong ito bago mo matanggap ang gamot. Kung ikaw ay mas bata sa 18 taong 

gulang, ang isang magulang o tagapag-alaga ay dapat pumirma sa sheet ng pahintulot at sumang-ayon upang matiyak na natutugunan mo 

ang mga kinakailangang ito. Kakailanganin mong magpatingin sa iyong doktor sa panahon ng iyong paggamot upang pag-usapan ang 

tungkol sa iyong kondisyon at ang mga side effect na iyong nararanasan o upang magkaroon ng mga pagsubok sa pagbubuntis gaya ng 

inirerekomenda ng programa. Maaaring kailanganin mong kumpletuhin ang isang kumpidensyal na survey sa simula ng iyong paggamot at 

sa ilang mga oras sa panahon ng iyong paggamot upang matiyak na natanggap at nauunawaan mo ang impormasyong ito at na maaari 

mong sundin ang mga tagubilin upang maiwasan ang mga seryosong panganib sa mga hindi pa isinisilang na sanggol.

Sabihin sa iyong doktor kung hindi mo naiintindihan ang lahat ng sinabi sa iyo tungkol sa lenalidomide at ang REVLIMID REMS 

program at kung paano gamitin ang mga pamamaraan ng birth control na tinalakay sa iyong doktor, o kung sa tingin mo ay hindi 

mo magagawang panatilihin ang mga appointment.

Huwag mag-donate ng dugo habang umiinom ka ng lenalidomide, sa anumang pahinga sa iyong paggamot, at sa loob ng 4 na linggo 

pagkatapos ng iyong huling dosis.
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Huwag ibahagi ang lenalidomide sa sinuman, kahit na sa isang taong may parehong mga sintomas na mayroon ka.

Ibibigay sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko ang sheet ng impormasyon ng pasyente ng tagagawa (Gabay sa Gamot) 

kapag sinimulan mo ang paggamot na may lenalidomide at sa tuwing pinupunan mo ang iyong reseta. Basahing mabuti 

ang impormasyon at tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan. Maaari 

mo ring bisitahin ang website ng Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/

Drugs]), website ng gumawa, o website ng REVLIMID REMS program (http://www.revlimidrems.com [http://

www.revlimidrems.com]) para makuha ang Gabay sa Gamot.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagkuha ng lenalidomide.

Para sa mga babaeng pasyente:

Kung maaari kang maging buntis, kakailanganin mong matugunan ang ilang mga kinakailangan sa panahon ng iyong paggamot na may 

lenalidomide. Dapat kang gumamit ng dalawang katanggap-tanggap na paraan ng birth control sa loob ng 4 na linggo bago mo simulan ang 

paggamit ng lenalidomide, sa panahon ng iyong paggamot, kabilang ang mga oras na sinabi sa iyo ng iyong doktor na pansamantalang ihinto ang 

paggamit ng lenalidomide, at sa loob ng 4 na linggo pagkatapos ng iyong huling dosis. Sasabihin sa iyo ng iyong doktor kung aling mga paraan ng 

birth control ang katanggap-tanggap at bibigyan ka ng nakasulat na impormasyon tungkol sa birth control. Dapat mong gamitin ang dalawang 

paraan ng birth control na ito sa lahat ng oras maliban kung maaari mong garantiya na hindi ka magkakaroon ng anumang pakikipagtalik sa isang 

lalaki sa loob ng 4 na linggo bago ang iyong paggamot, sa panahon ng iyong paggamot, sa anumang pagkaantala sa iyong paggamot, at sa loob ng 4 

na linggo pagkatapos. ang iyong huling dosis.

Kung pipiliin mong uminom ng lenalidomide, responsibilidad mong iwasan ang pagbubuntis sa loob ng 4 na linggo bago, habang, at para sa 

4 na linggo pagkatapos ng iyong huling dosis. Dapat mong maunawaan na ang anumang paraan ng birth control ay maaaring mabigo. 

Samakatuwid, napakahalaga na bawasan ang panganib ng aksidenteng pagbubuntis sa pamamagitan ng paggamit ng dalawang paraan ng 

birth control. Sabihin sa iyong doktor kung hindi mo naiintindihan ang lahat ng sinabi sa iyo tungkol sa birth control o sa tingin mo ay hindi 

mo magagamit ang dalawang paraan ng birth control sa lahat ng oras.

Dapat kang magkaroon ng dalawang negatibong pagsusuri sa pagbubuntis bago ka magsimulang uminom ng lenalidomide. Kakailanganin mo 

ring magpasuri para sa pagbubuntis sa isang laboratoryo sa mga partikular na oras sa panahon ng iyong paggamot. Sasabihin sa iyo ng iyong 

doktor kung kailan at saan gagawin ang mga pagsusuring ito.

Itigil ang pag-inom ng lenalidomide at tawagan kaagad ang iyong doktor kung sa tingin mo ay buntis ka, napalampas mo ang regla, 

mayroon kang hindi pangkaraniwang pagdurugo ng regla, o nakikipagtalik ka nang hindi gumagamit ng dalawang paraan ng birth control. 

Kung ikaw ay buntis sa panahon ng iyong paggamot o sa loob ng 30 araw pagkatapos ng iyong paggamot, ang iyong doktor ay makikipag-

ugnayan sa REVLIMID REMS program, ang manufacturer ng lenalidomide, at ang Food and Drug Administration (FDA). Makikipag-usap ka rin 

sa isang doktor na dalubhasa sa mga problema sa panahon ng pagbubuntis na makakatulong sa iyong gumawa ng mga pagpipilian na 

pinakamainam para sa iyo at sa iyong sanggol. Ang impormasyon tungkol sa iyong kalusugan at kalusugan ng iyong sanggol ay gagamitin 

upang matulungan ang mga doktor na matuto nang higit pa tungkol sa mga epekto ng lenalidomide sa mga hindi pa isinisilang na sanggol.

Para sa mga pasyenteng lalaki:

Ang lenalidomide ay naroroon sa iyong semilya kapag iniinom mo ang gamot na ito. Dapat kang palaging gumamit 

ng latex condom, kahit na nagkaroon ka ng vasectomy (operasyon na pumipigil sa isang lalaki na magdulot ng 

pagbubuntis), sa tuwing nakikipagtalik ka sa isang babaeng buntis o maaaring maging
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buntis habang umiinom ka ng lenalidomide, sa anumang pahinga sa iyong paggamot, at sa loob ng 4 na linggo 

pagkatapos ng iyong huling dosis. Sabihin sa iyong doktor kung nakipagtalik ka sa isang babae nang hindi gumagamit 

ng condom o kung sa tingin ng iyong partner ay maaaring buntis siya habang ginagamot mo ang lenalidomide.

Huwag mag-donate ng sperm habang umiinom ka ng lenalidomide, sa anumang pahinga sa iyong paggamot, at sa loob ng 4 na linggo 

pagkatapos ng iyong huling dosis.

Iba pang mga panganib ng pagkuha ng lenalidomide:

Ang Lenalidomide ay maaaring magdulot ng pagbaba sa bilang ng ilang uri ng mga selula ng dugo sa iyong katawan. Ang iyong doktor ay 

regular na mag-uutos ng mga pagsusuri sa laboratoryo sa panahon ng iyong paggamot upang makita kung gaano nabawasan ang bilang 

ng mga selula ng dugo. Maaaring bawasan ng iyong doktor ang iyong dosis, matakpan ang iyong paggamot, o gamutin ka ng iba pang mga 

gamot o paggamot kung matindi ang pagbaba ng iyong mga selula ng dugo. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na 

sintomas, sabihin kaagad sa iyong doktor: namamagang lalamunan, lagnat, panginginig, at iba pang mga palatandaan ng impeksiyon; 

madaling pasa o dumudugo; dumudugo gilagid; o pagdurugo ng ilong.

Kung umiinom ka ng lenalidomide na may dexamethasone upang gamutin ang maramihang myeloma, may mas mataas na panganib na magkaroon 

ka ng namuong dugo sa iyong binti na maaaring lumipat sa daloy ng dugo patungo sa iyong mga baga, o magkaroon ng atake sa puso o stroke. 

Maaaring magreseta ang iyong doktor ng iba pang gamot na iinumin kasama ng lenalidomide upang mabawasan ang panganib na ito. Sabihin sa 

iyong doktor kung naninigarilyo ka, kung nagkaroon ka na ng malubhang namuong dugo, at kung mayroon ka o nagkaroon na ng mataas na presyon 

ng dugo o mataas na antas ng taba sa iyong dugo. Sabihin din sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom dahil ang ilang 

mga gamot ay maaaring magpataas ng panganib na magkaroon ka ng namuong dugo habang umiinom ng lenalidomide na may dexamethasone 

kabilang ang darbepoetin (Aranesp), epoetin alfa (Epogen, Procrit), at mga gamot na naglalaman ng estrogen gaya ng hormone replacement therapy o 

hormonal contraceptive (birth control pill, patches, rings, implants, o injection). Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, 

sabihin kaagad sa iyong doktor: igsi ng paghinga; pananakit ng dibdib na maaaring kumalat sa mga braso, leeg, likod, panga, o tiyan; ubo; pamumula 

o pamamaga sa isang braso o binti; pagpapawis; pagduduwal; pagsusuka; biglaang panghihina o pamamanhid, lalo na sa isang bahagi ng katawan; 

sakit ng ulo; pagkalito; o kahirapan sa paningin, pananalita, o balanse. biglaang panghihina o pamamanhid, lalo na sa isang bahagi ng katawan; sakit 

ng ulo; pagkalito; o kahirapan sa paningin, pananalita, o balanse. biglaang panghihina o pamamanhid, lalo na sa isang bahagi ng katawan; sakit ng ulo; 

pagkalito; o kahirapan sa paningin, pananalita, o balanse.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Lenalidomide ay ginagamit upang gamutin ang isang partikular na uri ng myelodysplastic syndrome (isang grupo ng mga kondisyon 

kung saan ang bone marrow ay gumagawa ng mga selula ng dugo na mali ang hugis at hindi gumagawa ng sapat na malusog na mga 

selula ng dugo). Ginagamit din ang Lenalidomide kasama ng dexamethasone upang gamutin ang mga taong may multiple myeloma (isang 

uri ng kanser sa bone marrow). Ginagamit din ito upang gamutin ang mga taong may multiple myeloma pagkatapos ng hematopoietic 

stem-cell transplant (HSCT; pamamaraan kung saan inaalis ang ilang selula ng dugo sa katawan at pagkatapos ay ibinalik sa katawan). 

Ginagamit din ang Lenalidomide upang gamutin ang mga taong may mantle cell lymphoma (isang mabilis na lumalagong kanser na 

nagsisimula sa mga selula ng immune system) na nagamot ng bortezomib (Velcade) at kahit isa pang gamot. Ang Lenalidomide ay hindi 

dapat gamitin upang gamutin ang mga taong may talamak na lymphocytic leukemia (isang uri ng kanser ng mga white blood cell na 

dahan-dahang lumalala sa paglipas ng panahon) maliban kung sila ay nakikilahok sa isang klinikal na pagsubok (pananaliksik na pag-aaral 

upang makita kung ang isang gamot ay maaaring gamitin nang ligtas at epektibong gamutin ang isang tiyak na kondisyon). Ang 

Lenalidomide ay nasa isang klase ng mga gamot
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tinatawag na immunomodulatory agent. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtulong sa bone marrow na makagawa ng mga normal na selula ng dugo at sa 

pamamagitan ng pagpatay sa mga abnormal na selula sa bone marrow.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Dumarating ang Lenalidomide bilang isang kapsula upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Kapag ang lenalidomide ay ginagamit upang 

gamutin ang myelodysplastic syndrome, kadalasang kinukuha ito nang may pagkain o walang isang beses araw-araw. Kapag ang 

lenalidomide ay ginagamit upang gamutin ang maramihang myeloma o mantle cell lymphoma, karaniwan itong kinukuha nang may 

pagkain o walang isang beses araw-araw sa unang 21 araw ng 28 araw na cycle. Kapag ang lenalidomide ay ginagamit upang gamutin ang 

maramihang myeloma pagkatapos ng HSCT, karaniwan itong kinukuha nang may pagkain o walang isang beses araw-araw sa loob ng 28 

araw ng 28 araw na cycle. Ang 28-araw na cycle regimen ay maaaring ulitin gaya ng inirerekomenda ng iyong doktor batay sa tugon ng 

iyong katawan sa gamot na ito. Uminom ng lenalidomide sa halos parehong oras ng araw bawat araw kung kailan mo ito iniinom. Sundin 

nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi 

na hindi mo naiintindihan. Kunin ang lenalidomide nang eksakto tulad ng itinuro.

Lunukin ang mga kapsula nang buo na may maraming tubig; huwag basagin, ngumunguya, o buksan ang mga ito. Pangasiwaan ang mga 

kapsula nang kaunti hangga't maaari. Kung hinawakan mo ang sirang kapsula ng lenalidomide o ang gamot sa kapsula, hugasan ang 

bahaging iyon ng iyong katawan ng sabon at tubig. Kung ang gamot sa kapsula ay nakapasok sa iyong bibig, ilong, o mata, hugasan ito ng 

maraming tubig.

Maaaring kailanganin ng iyong doktor na matakpan ang iyong paggamot o bawasan 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 na may lenalidomide.

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.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng lenalidomide,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa lenalidomide, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 

sangkap sa lenalidomide capsules. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang Gabay sa Gamot para sa isang listahan ng mga 

sangkap.

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 mga 
gamot na nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA at digoxin (Lanoxin). 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 ikaw ay lactose intolerant at kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa bato, thyroid, o 
atay. Sabihin din sa iyong doktor kung nakainom ka na ng thalidomide (Thalomid) at nagkaroon ng pantal sa panahon ng 
iyong paggamot.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso o nagpaplanong magpasuso.

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

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.
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Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kung wala pang 12 oras mula noong naka-iskedyul kang kunin ang dosis, kunin ang napalampas na dosis sa sandaling 

maalala mo ito. Kung ito ay higit sa 12 oras, laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na 

iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

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

Ang Lenalidomide ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

pagtatae

pagtitibi

sakit sa tyan

walang gana kumain

pagbaba ng timbang

kahinaan

pagkahilo

pagbabago sa kakayahan sa panlasa

pananakit o pagkasunog ng dila, bibig, o lalamunan

nabawasan ang pakiramdam ng pagpindot

nasusunog o namamaga sa mga kamay o paa

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

depresyon

pananakit ng kasukasuan, kalamnan, buto, o likod

masakit, madalas, o agarang pag-ihi

pagpapawisan

tuyong balat

abnormal na paglaki ng buhok sa mga babae

hindi mapigil na pagyanig ng isang bahagi ng katawan

pagbaba sa sekswal na pagnanais o kakayahan

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

nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng pang-emerhensiyang 

medikal na paggamot:

pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, mata, braso, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

kahirapan sa paghinga o paglunok

pamamalat
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mabilis, mabagal, tibok, o hindi regular na tibok ng puso

mga seizure

pantal

sakit sa balat

paltos, pagbabalat, o paglalagas ng balat

namamagang glandula sa leeg

kalamnan cramps

sakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan

paninilaw ng balat o mata

maitim na ihi

pagkapagod

duguan, maulap, o masakit na pag-ihi

nadagdagan o nabawasan ang pag-ihi

Kung umiinom ka ng lenalidomide upang gamutin ang maramihang myeloma at tumatanggap ka rin ng melphalan (Alkeran) o isang transplant ng stem cell 

ng dugo, maaari kang magkaroon ng mas mataas na panganib na magkaroon ng mga bagong kanser. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga 

panganib ng pagkuha ng lenalidomide. Susuriin ka ng iyong doktor para sa mga bagong kanser sa panahon ng iyong paggamot sa lenalidomide.

Ang Lenalidomide ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema 

habang iniinom mo ang gamot na ito.

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi 
ito sa temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo). Ibalik ang 
anumang gamot na luma na o hindi na kailangan sa iyong doktor, sa botika na nagbigay sa iyo ng gamot, o 
sa tagagawa.

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng 

mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling 

mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang 

mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita 

at naaabot.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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 mga sumusunod:
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nangangati

mga pantal

pantal

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor. Maaaring mag-order ang iyong doktor ng ilang mga pagsusuri bago at sa panahon ng iyong 

paggamot upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa lenalidomide.

Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling pagpuno ng iyong reseta.

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

Revlimid®

Huling Binago - 04/15/2019

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
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