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Plerixafor Enjeksiyon
(pler ix' a fore) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Plerixafor enjeksiyonu, filgrastim (Neupogen) veya pegfilgrastim (Neulasta) gibi bir granülosit-koloni 
uyarıcı faktör (G-CSF) ilacı ile birlikte kanı otolog bir kök hücre nakline hazırlamak için kullanılır (belirli 
kan hücrelerinin hücreden çıkarıldığı prosedür). Hodgkin olmayan lenfoma (NHL; normalde enfeksiyonla 
savaşan bir tür beyaz kan hücrelerinde başlayan kanser) veya multipl miyelomu (bir tür kemik kanseri) 
olan hastalarda kemoterapi ve/veya radyasyondan sonra vücuda geri döner. iliği). Plerixafor 
enjeksiyonu, hematopoitik kök hücre mobilizatörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Bazı kan hücrelerinin 
nakil için çıkarılabilmesi için kemik iliğinden kana geçmesine neden olarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Plerixafor enjeksiyonu, tıbbi bir tesiste bir doktor veya hemşire tarafından deri altına (deri altına) enjekte 
edilecek bir sıvı olarak gelir. Genellikle günde bir kez, kan hücrelerinin çıkarılmasından 11 saat önce, art 
arda 4 güne kadar enjekte edilir. Plerixafor enjeksiyonu ile tedaviniz, 4 gün boyunca günde bir kez G-CSF 
ilacı aldıktan sonra başlayacak ve plerixafor enjeksiyonu ile tedaviniz sırasında G-CSF ilacını almaya 
devam edeceksiniz.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Plerixafor enjeksiyonunu almadan önce,

plerixafor enjeksiyonuna veya diğer ilaçlara alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi 
veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

doktorunuza lösemi (beyaz kan hücrelerinde başlayan kanser), anormal derecede yüksek sayıda 
nötrofil (bir tür kan hücresi) veya böbrek hastalığınız olup olmadığını söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Plerixafor enjeksiyonu 
ile tedaviniz sırasında hamileliği önlemek için doğum kontrolü kullanmalısınız. Doktorunuzla konuşun
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işinize yarayacak doğum kontrol yöntemleri hakkında. Plerixafor enjeksiyonu sırasında hamile kalırsanız 
doktorunuzu arayın. Plerixafor enjeksiyonu fetüse zarar verebilir.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya dişçiye plerixafor enjeksiyonu 
aldığınızı söyleyin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı

kusma

karın ağrısı

ishal

gaz

baş dönmesi

baş ağrısı

aşırı yorgunluk

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

eklem ağrısı

plerixafor enjeksiyonunun yapıldığı yerde ağrı, kızarıklık, sertlik, şişme, tahriş, kaşıntı, morarma, 
kanama, uyuşma, karıncalanma veya kızarıklık

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

midenin sol üst kısmında veya omuzda ağrı

kolay morarma veya kanama

göz çevresinde şişlik

nefes almada zorluk

kurdeşen

bayılma

Plerixafor enjeksiyonu başka 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.
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(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:

mide bulantısı

kusma

karın ağrısı

ishal

gaz

baş dönmesi veya baş dönmesi

bayılma

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun plerixafor enjeksiyonuna verdiği 

yanıtı kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Plerixafor enjeksiyonu ile ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

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.

rand isimleri

mozobil®
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ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022
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