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lomustin
(loe mus' genç) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Lomustin, kemik iliğinizdeki kan hücrelerinin sayısında ciddi bir azalmaya neden olabilir. Vücudunuzdaki 
kan hücrelerinin sayısındaki azalma belirli semptomlara neden olabilir ve ciddi bir enfeksiyon veya 
kanama geliştirme riskinizi artırabilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın: ateş, boğaz ağrısı, devam eden öksürük ve tıkanıklık veya diğer enfeksiyon 
belirtileri; olağandışı kanama veya morarma, kanlı veya siyah, katranlı dışkı; kanlı kusma; veya kahve 
telvesine benzeyen kan veya kahverengi madde kusma.

Çok fazla lomustin almak veya çok sık almak ciddi, yaşamı tehdit eden sorunlara neden olabilir. Her altı 
haftada bir sadece bir doz lomustin alın.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, kan hücrelerinizin, karaciğerinizin, 

böbreklerinizin ve akciğerlerinizin bu ilaçtan etkilenip etkilenmediğini görmek için vücudunuzun lomustine yanıtını kontrol 

etmek için tedavinizden önce, tedavi sırasında ve sonrasında laboratuvar testleri isteyecektir.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Lomustin, belirli beyin tümörlerini tedavi etmek için kullanılır. Lomustine, diğer ilaçlarla tedaviden sonra 
iyileşmeyen veya kötüleşen Hodgkin lenfomasını (Hodgkin hastalığı) tedavi etmek için diğer ilaçlarla birlikte 
kullanılır. Lomustine, alkilleyici ajanlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Vücudunuzdaki kanser hücrelerinin 
büyümesini yavaşlatarak veya durdurarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Lomustine ağızdan almak için bir kapsül olarak gelir. Genellikle 6 haftada bir aç karnına alınır. Tam 
dozunuz iki veya daha fazla farklı tipte ve renkte kapsül içerebilir. Sadece bir doz için yeterli kapsül 
alacaksınız. Reçeteli şişede size verilen tüm kapsülleri aynı anda alınız. Reçete etiketinizdeki talimatları 
dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını 
isteyin. Lomustini aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın 
veya daha sık almayın.
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Kapsülleri tutarken, cildinizin kapsüllerle temas etmemesi için lastik veya lateks eldiven giymelisiniz. 
Kapsül içeriği cildinize temas ederse, bölgeyi hemen sabun ve suyla iyice yıkayın.

Kapsülleri bütün olarak yutunuz; bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin.

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.

özel önlemler almalı mıyım?

Lomustin almadan önce,

lomustine, diğer ilaçlara veya lomustin kapsüllerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini 
ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin.

lomustinin kadınlarda ve erkeklerde doğurganlığı azaltabileceğini bilmelisiniz. Ancak, sizin veya 
eşinizin hamile kalamayacağını varsaymamalısınız. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız 
doktorunuza söyleyiniz. Kadınsanız, lomustin ile tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan en az 2 hafta 
sonra hamileliği önlemek için doğum kontrolünü kullanmalısınız. Erkekseniz, lomustin ile tedaviniz 
sırasında siz ve kadın partneriniz doğum kontrolünü kullanmalı ve son dozunuzdan sonra 4 ay 
boyunca devam etmelisiniz. Lomustin alırken siz veya eşiniz hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. 
Lomustin fetüse zarar verebilir.

Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Lomustin alırken ve son 
dozunuzdan 2 hafta sonra emzirmemelisiniz.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Dozunuzu planlanandan farklı bir günde alırsanız 
doktorunuza söyleyiniz.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı

kusma

iştah kaybı

ağız ve boğazda yaralar
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olağandışı yorgunluk veya zayıflık

soluk ten

bayılma

saç kaybı

dengesiz yürüyüş

konuşma bozukluğu

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, lomustin almayı bırakın ve hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

nefes almada zorluk

nefes darlığı

Kuru öksürük

göğüs ağrısı

hırıltı

azalmış idrara çıkma;

yüzün, kolların, ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi.

sararma veya gözler ve cilt

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

ani değişiklik veya görme kaybı

Lomustin, diğer kanserleri geliştirme riskinizi artırabilir. Lomustin almanın riskleri hakkında 
doktorunuzla konuşun.

Lomustin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz 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).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve 
aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçerek 
geri alma programları hakkında bilgi edinin.
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toplum. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/
c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını 

kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://

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

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 aşağıdakileri içerebilir:
siyah, katranlı tabureler

kırmızı idrar

olağandışı morarma veya kanama

olağandışı yorgunluk veya zayıflık

boğaz ağrısı, öksürük, ateş veya diğer enfeksiyon belirtileri

baş dönmesi

nefes darlığı

ishal

kusma

karın ağrısı

ağız ve boğazda yaralar

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla 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

gleostin®(önceden CeeNu olarak mevcuttu®)

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682207.html 4/5

http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


22/04/22, 14:14 Lomustin: MedlinePlus İlaç Bilgileri

diğer isimler

CCNU
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