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Ondansetron Enjeksiyon
olarak telaffuz edilir (dan' se tron'da)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Ondansetron enjeksiyonu, kanser kemoterapisi ve cerrahinin neden olduğu bulantı ve kusmayı önlemek için 
kullanılır. Ondansetron, serotonin 5-HT adı verilen bir ilaç sınıfındadır.3reseptör antagonistleri. Bulantı ve 
kusmaya neden olabilen doğal bir madde olan serotoninin etkisini bloke ederek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Ondansetron, bir hastane veya klinikte bir sağlık kuruluşu tarafından damardan (damar içine) veya kas 
içine (kas içine) enjekte edilecek bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Ondansetron kemoterapinin neden olduğu 
bulantı ve kusmayı önlemek için kullanıldığında, genellikle kemoterapinin başlamasından 30 dakika önce 
verilir. Gerekirse, ilk ondansetron dozundan 4 saat sonra ve ilk ondansetron dozundan 8 saat sonra ek 
dozlar verilebilir. Ondansetron ameliyatın neden olduğu bulantı ve kusmayı önlemek için kullanıldığında, 
genellikle ameliyattan hemen önce verilir. Ondansetron bazen mide bulantısı ve kusması olan ve 
ameliyattan önce ondansetron almamış hastalara ameliyattan sonra da verilir.

Bu ilaç başka kullanımlar için reçete edilebilir. Daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Ondansetron kullanmadan önce,

Ondansetron, alosetron (Lotronex), dolasetron (Anzemet), granisetron (Kytril), palonosetron (Aloxi) veya 
diğer ilaçlara veya ondansetron enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

apomorfin (Apokyn) alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu ilacı alıyorsanız doktorunuz 
muhtemelen ondansetron kullanmamanızı söyleyecektir.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin 
olun: amiodaron (Cordarone, Pacerone); azitromisin (Zithromax); karbamazepin (Carbatrol, Epitol, 
Equetro, Tegretol) veya fenitoin (Dilantin) gibi nöbetler için belirli ilaçlar; klorokin (Aralen); 
klorpromazin; sitalopram (Celexa); klaritromisin (Prevpac'te Biaxin); diüretikler ('su hapları'); 
eritromisin (EES, Eritrosin, diğerleri); fentanil (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, 
Subsys); flekainid; haloperidol (Haldol); lityum (Lithobid); almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), 
frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt) gibi migren tedavisi için ilaçlar, 
sumatriptan (Imitrex) ve zolmitriptan (Zomig); metilen mavisi;
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mirtazapin (Remeron); izokarboksazid (Marplan), linezolid (Zyvox), fenelzin (Nardil), selegilin (Eldepryl, 
Emsam, Zelapar) ve tranilsipromin (Parnate) dahil monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri; 
moksifloksasin (Avelox); pentamidin (Nebu-Pent); pimozid (Orap); prokainamid; kinidin; rifampin 
(Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de); desvenlafaksin (Khedezla, Pristiq), duloksetin (Cymbalta) 
ve venlafaksin (Effexor XR) gibi seçici serotonin/norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI'ler); 
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); sotalol (Betapace, Sorine); tioridazin; tramadol (Conzip, Ultram, Ultracet içinde); 
ve vandetanib (Caprelsa). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi 
daha dikkatli izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da ondansetron ile etkileşime girebilir, bu nedenle 
bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin 
olun.

Sizde veya ailenizden herhangi birinde uzun QT sendromu (bayılma veya ani ölüme neden olabilecek 
düzensiz kalp atışı geliştirme riskini artıran durum) veya başka bir tür düzensiz kalp atışı veya kalp ritmi 
sorunu olup olmadığını doktorunuza söyleyin. veya kanınızda düşük magnezyum veya potasyum seviyeleri 
varsa veya daha önce olduysa, kalp yetmezliği (HF; kalbin vücudun diğer bölgelerine yeterince kan 
pompalayamaması durumu) veya karaciğer hastalığınız varsa.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. 
Ondansetron alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemediği sürece normal diyetinize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

baş ağrısı

kabızlık

uyuşukluk

üşüme veya üşüme hissi

el veya ayaklarda ağrı, yanma, uyuşma veya karıncalanma

ateş

enjeksiyon yerinde ağrı, kızarıklık, şişme, sıcaklık veya yanma

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

döküntü

kurdeşen

kaşıntı

gözlerin, yüzün, dudakların, dilin, boğazın, ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

ses kısıklığı
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nefes alma veya yutma zorluğu

göğüs ağrısı

nefes darlığı

baş dönmesi, sersemlik veya bayılma

hızlı, yavaş veya düzensiz kalp atışı

bulanık görme veya görme kaybı

sersemlik

çalkalama

halüsinasyonlar (var olmayan şeyleri görme veya sesleri duyma)

ateş

asiri terleme

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

mide bulantısı, kusma veya ishal

koordinasyon kaybı

sert veya seğiren kaslar

nöbetler

koma (bilinç kaybı)

Ondansetron 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 ilaç hastanede veya klinikte saklanacaktır.

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:

kısa bir süre için ani görme kaybı

baş dönmesi veya baş dönmesi
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bayılma

kabızlık

düzensiz kalp atışı

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

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

Zofran®Enjeksiyon
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