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Netupitant ve Palonosetron
(net ue' pi tant) olarak telaffuz edilir (pal'' oh noe' se tron)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Netupitant ve palonosetron kombinasyonu, kanser kemoterapisinin neden olduğu bulantı ve kusmayı 
önlemek için kullanılır. Netupitant, nörokinin (NK1) antagonistleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Beyinde 
bulantı ve kusmaya neden olan doğal bir madde olan nörokinin'i bloke ederek çalışır. Palonosetron, 5-HT 
adı verilen bir ilaç sınıfındadır.3reseptör antagonistleri. Vücutta bulantı ve kusmaya neden olan doğal bir 
madde olan serotonini bloke ederek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Netupitant ve palonosetron kombinasyonu, ağızdan alınacak bir kapsül olarak gelir. Genellikle kemoterapinin 
başlamasından yaklaşık 1 saat önce aç veya tok karnına alınır. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin 
ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Netupitant ve 
palonosetron'u aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya 
daha sık almayın.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Netupitant ve palonosetron almadan önce,

netupitant ve palonosetron, alosetron (Lotronex), dolasetron (Anzemet), granisetron (Sancuso), 
ondansetron (Zofran, Zuplenz), diğer ilaçlar veya netupitant ve palonosetron kapsüllerindeki bileşenlerden 
herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. . Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini 
isteyin.

doktorunuza ve eczacınıza hangi reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve aldığınız 
bitkisel ürünleri söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: alprazolam 
(Xanax), midazolam ve triazolam (Halcion) dahil olmak üzere benzodiazepinler; siklofosfamid (Cytoxan), 
docetaxel (Docefrez, Taxotere), etoposid, ifosfamid (Ifex), imatinib (Gleevec), irinotekan (Camptosar), 
paklitaksel (Taxol), vinblastin, vinkristin ve vinorelbin (Navelbine) gibi bazı kemoterapi ilaçları; 
deksametazon; eritromisin (EES, Ery-tab, diğerleri); fentanil (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, 
Lazanda, Onsolis, Subsys); ketokonazol (Nizoral); lityum (Lithobid); almotriptan (Axert), eletriptan 
(Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt) gibi migren tedavisi için ilaçlar,
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(Zomig); metilen mavisi; mirtazapin (Remeron); izokarboksazid (Marplan), linezolid (Zyvox), fenelzin 
(Nardil), selegilin (Eldepryl, Emsam, Zelapar) ve tranilsipromin (Parnate) dahil monoamin oksidaz 
(MAO) inhibitörleri; fenobarbital; rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifater'de, Rifamate'de); sitalopram 
(Celexa), essitalopram (Lexapro), fluoksetin (Symbyax'ta Prozac, Sarafem), fluvoksamin (Luvox), 
paroksetin (Brisdelle, Paxil, Pexeva) ve sertralin (Zoloft) gibi seçici serotonin geri alım inhibitörleri 
(SSRI'lar); ve tramadol (Conzip, Ultram, Ultracet içinde). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi 
veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Karaciğer veya böbrek hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyiniz.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Netupitant 
ve palonosetron alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Netupitant ve palonosetron sadece doktorunuzun önerdiği şekilde kemoterapiden önce alınmalıdır. Düzenli 
olarak planlanmış bir şekilde alınmamalıdır.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Netupitant ve palonosetron yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse 
veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

baş ağrısı

karın ağrısı

göğüste ağrılı yanma hissi

kabızlık

zayıflık

cildin kızarıklığı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle 
karşılaşırsanız, derhal doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

kurdeşen

döküntü

kaşıntı

nefes alma veya yutma zorluğu

nefes darlığı

baş dönmesi, baş dönmesi ve bayılma

hızlı, yavaş veya düzensiz kalp atışı

çalkalama
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halüsinasyonlar (var olmayan şeyleri görme veya sesleri duyma)

ateş

kızarma

asiri terleme

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

mide bulantısı, kusma ve ishal

koordinasyon kaybı

sert veya seğiren kaslar

nöbetler

koma (bilinç kaybı)

Netupitant ve palonosetron diğer 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 
ışıktan, aşırı ısıdan ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın. Eski veya artık gerekmeyen ilaçları atın. 
İlaçlarınızın uygun şekilde atılması hakkında eczacınızla konuşun.

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]

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin.

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.
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