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Ofatumumab Injection (Chronic Lymphocytic Leukemia)
binibigkas bilang (o'' fa toom' ue mab)

Paunawa:

Available lang ang ofatumumab injection (Arzerra) sa kabila ng isang espesyal na pinaghihigpitang programa sa 

pamamahagi (Arzerra Oncology Access Program). Upang makatanggap ng ofatumumab injection (Arzerra) ang iyong 

doktor ay dapat na nakarehistro sa programa, at sundin ang mga kinakailangan. Direktang ipapadala ng Arzerra 

Oncology Access Program ang gamot sa doktor, ospital, o parmasya.

MAHALAGANG BABALA:

Maaaring nahawaan ka na ng hepatitis B (isang virus na nakahahawa sa atay at maaaring magdulot ng matinding pinsala sa 

atay) ngunit wala kang anumang mga sintomas ng sakit. Sa kasong ito, ang ofatumumab injection ay maaaring tumaas ang 

panganib na ang iyong impeksyon ay magiging mas seryoso o nagbabanta sa buhay at magkakaroon ka ng mga sintomas. 

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon o nagkaroon ka na ng impeksyon sa hepatitis B virus. Mag-uutos ang iyong doktor 

ng pagsusuri sa dugo upang makita kung mayroon kang hindi aktibong impeksyon sa hepatitis B na virus. Kung 

kinakailangan, maaaring bigyan ka ng iyong doktor ng gamot upang gamutin ang impeksyong ito bago at sa panahon ng 

iyong paggamot sa ofatumumab. Susubaybayan ka rin ng iyong doktor para sa mga palatandaan ng impeksyon sa hepatitis 

B sa panahon at sa loob ng ilang buwan pagkatapos ng iyong paggamot. Kung makaranas ka ng alinman sa mga 

sumusunod na sintomas sa panahon o pagkatapos ng iyong paggamot, tawagan kaagad ang iyong doktor: labis na 

pagkapagod,

Ang ilang tao na nakatanggap ng ofatumumab ay nagkaroon ng progresibong multifocal leukoencephalopathy (PML; isang 

bihirang impeksyon sa utak na hindi magagamot, mapipigilan, o mapapagaling at kadalasang nagdudulot ng kamatayan o 

matinding kapansanan) habang o pagkatapos ng kanilang paggamot. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na 

sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: bago o biglaang mga pagbabago sa pag-iisip o pagkalito, pagkahilo, pagkawala ng 

balanse, kahirapan sa pakikipag-usap o paglalakad, bago o biglaang pagbabago sa paningin, o anumang iba pang hindi 

pangkaraniwang sintomas na biglang lumalabas.

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa lab upang 

suriin ang tugon ng iyong katawan sa ofatumumab injection.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng ofatumumab injection.
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hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang ofatumumab injection ay ginagamit upang gamutin ang talamak na lymphocytic leukemia (CLL; isang uri ng 

kanser ng mga puting selula ng dugo):

sa kumbinasyon ng chlorambucil sa mga taong hindi nakatanggap ng paggamot o hindi nakakatanggap ng 
paggamot na may fludarabine (Fludara).

sa kumbinasyon ng fludarabine (Fludara) at alemtuzumab (Campath) kapag bumalik ang CLL pagkatapos ng 
nakaraang paggamot.

bilang pinalawig na paggamot sa mga taong may CLL na bumuti nang buo o bahagyang pagkatapos ng hindi bababa sa dalawang linya ng 

paggamot.

sa mga taong hindi tumugon sa paggamot na may fludarabine (Fludara) at alemtuzumab 
(Campath).

Ang ofatumumab injection ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na monoclonal antibodies. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpatay sa mga selula ng 

kanser.

Available din ang ofatumumab bilang isang iniksyon (Kesimpta) na ginagamit upang gamutin ang multiple sclerosis (MS; isang sakit 

kung saan ang mga ugat ay hindi gumagana ng maayos at ang mga tao ay maaaring makaranas ng panghihina, pamamanhid, 

pagkawala ng koordinasyon ng kalamnan, at mga problema sa paningin, pagsasalita, at kontrol sa pantog). Ang monograph na ito ay 

nagbibigay lamang ng impormasyon tungkol sa ofatumumab injection (Arzerra) para sa paggamot ng talamak na lymphocytic leukemia. 

Kung ikaw ay tumatanggap ng ofatumumab para sa multiple sclerosis, basahin ang monograph na pinamagatang Ofatumumab 

Injection (Multiple Sclerosis).

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang ofatumumab injection ay nagmumula bilang isang solusyon (likido) na idaragdag sa likido at iturok sa ugat (sa ugat) ng isang 

doktor o nars sa isang medikal na opisina o ospital. Ito ay karaniwang iniksyon isang beses sa isang linggo. Ang tagal ng iyong 

paggamot ay depende sa iyong kondisyon at kung gaano ka kahusay tumugon sa paggamot.

Maaari kang makaranas ng reaksyon sa panahon o hanggang 24 na oras pagkatapos mong makatanggap ng dosis ngatumumab. Bibigyan ka ng 

iyong doktor ng iba pang mga gamot upang maiwasan o magamot ang ilang mga side effect 30 minuto hanggang 2 oras bago mo matanggap ang 

bawat dosis ng iniksyon ngatumumab. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito habang 

tumatanggap ka ngatumumab: lagnat, panginginig, pantal, o hirap sa paghinga. Siguraduhing sabihin sa iyong doktor kung ano ang iyong 

nararamdaman sa panahon ng iyong paggamot na may ofatumumab injection.

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 tumanggap ng iniksyon ngatumumab,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa ofatumumab, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 
sangkap sa ofatumumab injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.
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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. 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 mayroon ka o nagkaroon na ng talamak na obstructive pulmonary disease (COPD; isang grupo ng mga sakit na 

nakakaapekto sa mga baga at daanan ng hangin)

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
tumatanggap ng iniksyon ngatumumab, tawagan ang iyong doktor.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay tumatanggap 
ngatumumab injection.

tanungin ang iyong doktor kung dapat kang tumanggap ng anumang mga pagbabakuna bago mo simulan ang iyong paggamot sa ofatumumab. 

Huwag magkaroon ng anumang pagbabakuna sa panahon ng iyong paggamot nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

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.

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

Ang ofatumumab injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pulikat ng kalamnan

barado o sipon ang ilong

pagtatae

sakit ng ulo

hirap matulog

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:

kahirapan sa paghinga o paglunok

matinding pagpapawis

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

pamamalat

biglaang pamumula ng mukha, leeg, o itaas na dibdib

kahinaan

hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

maputlang balat

pinpoint, flat, round, red spots sa ilalim ng balat

pantal

mga pantal
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lagnat, panginginig, ubo, namamagang lalamunan, o iba pang palatandaan ng impeksyon

pananakit sa mga braso, likod, leeg, o panga

pananakit ng dibdib,

mabilis na tibok ng puso

nanghihina

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

problema habang tinatanggap ang gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

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.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong na mayroon ka tungkol sa ofatumumab injection.

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

Arzerra®

Huling Binago - 10/15/2021

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble

para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.
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Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health
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