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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Mitomycin อาจทําใหจ้ํานวนเซลล์เม็ดเลือดในไขกระดูกลดลงอย่างรุนแรง ซึ่งอาจทําให้เกิดอาการบางอย่างและอาจเพิ่มความ
เสี่ยงที่คุณจะเกิดการติดเชื้อรุนแรงหรือมีเลือดออก หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: มีไข้ เจ็บ
คอ ไอและคัดจมูกอย่างต่อเนื่อง หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ มีเลือดออกผิดปกติหรือชํ้า

Mitomycin อาจทําใหเ้กิดโรค hemolytic uremic (ภาวะทีอ่าจเป็นอันตรายถึงชีวิตทีเ่กี่ยวข้องกับการบาดเจ็บที่เซลล์
เม็ดเลือดแดง ทําใหเ้กิดโรคโลหิตจางและปัญหาไต) หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ใหแ้จ้งแพทย์ทันที: อุจจาระเป็นสแีดง
หรือเป็นเลือดหรือท้องร่วง; ปัสสาวะลดลง อาการบวมทีใ่บหน้า, แขน, มือ, เท้า, ข้อเท้าหรือขาส่วนล่าง; หรืออ่อนเพลียหรือ
อ่อนแรงผิดปกติ

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างก่อนและระหว่างการรักษา
ของคุณ เพื่อดูว่าคุณได้รับการฉีดไมโตมัยซินอย่างปลอดภัยหรือไม่ และตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายต่อการฉีดไมโต
มัยซิน

ต้องฉีดไมโตมัยซินในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลภายใตก้ารดูแลของแพทย์ผู้มีประสบการณใ์นการให้ยาเคมบีําบัด
สําหรับโรคมะเร็ง

hy เป็นยานี้กําหนด?

Mitomycin ใช้ร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งกระเพาะอาหารหรือตับอ่อนที่แพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายและไม่ดขีึ้น
หรือแย่ลงหลังการรักษาด้วยยาอื่น ๆ การผ่าตัดหรือการฉายรังสี Mitomycin เป็นยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่งที่ใชใ้นเคมีบําบัดมะเร็ง
เท่านั้น มันช้าหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกายของคุณ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Mitomycin มาในรูปแบบผงที่ผสมกับของเหลวและฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) โดยแพทย์หรือพยาบาลในสถานพยาบาล 
โดยปกติแล้วจะฉีดทุกๆ 6 ถึง 8 สัปดาห์
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แพทย์ของคุณอาจต้องชะลอการรักษาหรือเปลี่ยนขนาดยาหากคุณพบผลข้างเคียง คุณควรบอกแพทย์ว่ารู้สึกอย่างไรระหว่างการ
รักษาด้วยการฉีดไมโตมัยซิน

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้ง Mitomycin ยังใชร้ักษามะเร็งทวารหนัก (มะเร็งทีเ่ริ่มในทวารหนัก) มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปอดชนิดหนึ่ง (มะเร็งปอดชนิด
ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก NSCLC) และมะเร็งเยื่อหุ้มปอด (มะเร็งในเยื่อบุหน้าอกหรือช่องท้อง) ). บางครั้ง Mitomycin ยังใชท้าง
เส้นเลือด (ฉีดเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะโดยตรง) เพื่อรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของ
การใช้ยานี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับไมโตมัยซิน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ไมโตมัยซิน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดไมโตมัยซิน สอบถามเภสัชกรของ
คุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรอื่นๆ ทีคุ่ณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงว่าคุณได้รับ doxorubicin ทุกครั้ง (Adriamycin, Rubex) 
แพทย์ของคุณอาจต้องตรวจสอบผลข้างเคียงของคุณอย่างระมัดระวัง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมเีลือดหรือมีเลือดออกผิดปกติ หรือหากคุณเพิ่งสังเกตเห็นรอยฟกชํ้าหรือมเีลือด
ออกผิดปกติ แพทย์ของคุณอาจไมต่้องการให้คุณได้รับการฉีดไมโตมัยซิน

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตมาก่อน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร คุณไม่ควรใหน้มบุตรระหว่างการรักษาด้วยไม
โตมัยซิน

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Mitomycin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

เบื่ออาหารหรือนํ้าหนัก

แผลในปากและลําคอ

ปวดหัว
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เป็นลม

มองเห็นภาพซ้อน

ผมร่วง

สูญเสียความแข็งแรงและพลังงาน

ผื่น

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

ปวด, คัน, แดง, บวม, แผลพุพองหรือแผลที่ผิวหนังโดยเฉพาะบริเวณที่ฉีด

หายใจถี่

หายใจลําบาก

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเต้นแรง

Mitomycin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่รับยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน

ชื่อแรนด์

ไมโทซอล®

Mutamycin®¶

ชื่อของเธอ

Mitomycin-C
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¶ -สินค้าแบรนดน์ี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมทีางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 03/15/2013
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หอสมุดแห่งชาตกิารแพทย์ 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 กระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา
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