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Oksaliplatin Enjeksiyon
olarak telaffuz edilir (ox al'' i pla' teneke)

ÖNEMLİ UYARI:

Okzaliplatin ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu alerjik reaksiyonlar, oksaliplatin aldıktan sonra 
birkaç dakika içinde meydana gelebilir ve ölüme neden olabilir. Okzaliplatin, karboplatin (Paraplatin), 
sisplatin (Platinol) veya diğer ilaçlara alerjiniz varsa doktorunuza söyleyiniz. Aşağıdaki belirtilerden 
herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuza veya diğer sağlık uzmanınıza bildirin: döküntü, kurdeşen, 
kaşıntı, ciltte kızarıklık, nefes alma veya yutma güçlüğü, ses kısıklığı, boğazınız kapanıyormuş gibi 
hissetme, dudaklarda ve dilde şişme , baş dönmesi, baş dönmesi veya bayılma.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Oksaliplatin, ilerlemiş kolon veya rektum kanserini (kalın bağırsakta başlayan kanser) tedavi etmek için diğer 
ilaçlarla birlikte kullanılır. Oksaliplatin ayrıca, tümörü çıkarmak için ameliyat olan kişilerde kolon kanserinin 
yayılmasını önlemek için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Oksaliplatin, platin içeren antineoplastik ajanlar adı 
verilen bir ilaç sınıfındadır. Kanser hücrelerini öldürerek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Oksaliplatin bir damara enjekte edilecek bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Oksaliplatin bir doktor veya hemşire 

tarafından uygulanır. Genellikle her on dört günde bir verilir.

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?

Okzaliplatin kullanmadan önce,

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Sözlü demeyi unutmayın
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varfarin (Coumadin) gibi antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar'). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 
değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

böbrek hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyiniz.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Oksaliplatin fetüse zarar verebilir. 
Okzaliplatin ile tedaviniz sırasında hamileliği önlemek için doğum kontrolünü kullanmalısınız. Sizin için işe 
yarayacak doğum kontrol türleri hakkında doktorunuzla konuşun. Okzaliplatin alırken hamile kalırsanız 
doktorunuzu arayın. Okzaliplatin ile tedaviniz sırasında emzirmeyiniz.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize oksaliplatin kullandığınızı 
söyleyin.

oksaliplatinin enfeksiyonla savaşma yeteneğinizi azaltabileceğini bilmelisiniz. Okzaliplatin ile 
tedaviniz sırasında hasta olan kişilerden uzak durun.

soğuk havaya veya nesnelere maruz kalmanın oksaliplatinin bazı yan etkilerini daha da kötüleştirebileceğini 
bilmelisiniz. Her bir oxaliplatin dozunu aldıktan sonra beş gün boyunca kesinlikle gerekli olmadıkça oda sıcaklığından 
daha soğuk bir şey yememeli veya içmemeli, soğuk nesnelere dokunmamalı, klimaların veya dondurucuların yanına 
gitmemeli, ellerinizi soğuk suda yıkamamalı veya soğuk havada dışarı çıkmamalısınız. . Soğuk havada dışarı çıkmanız 
gerekiyorsa, şapka, eldiven ve atkı giyin, ağzınızı ve burnunuzu kapatın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Her doz oksaliplatin aldıktan sonra beş gün boyunca oda sıcaklığından daha soğuk hiçbir şey yemeyin 
veya içmeyin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Okzaliplatin almak için randevuya gidemezseniz, mümkün olan en kısa sürede doktorunuzu arayın. 
Tedavinizi zamanında almanız çok önemlidir.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

parmaklarda, ayak parmaklarında, ellerde, ayaklarda, ağızda veya boğazda uyuşma, yanma veya karıncalanma

ellerde veya ayaklarda ağrı

özellikle soğuğa karşı artan hassasiyet

azalmış dokunma hissi

mide bulantısı

kusma

ishal

kabızlık

gaz
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karın ağrısı

göğüste ağrılı yanma hissi

ağızda yaralar

iştah kaybı

yemeğin tadına bakma yeteneğinde değişiklik

kilo alımı veya kaybı

hıçkırık

kuru ağız

kas, sırt veya eklem ağrısı

yorgunluk

endişe

depresyon

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

saç kaybı

kuru cilt

ellerde ve ayaklarda ciltte kızarıklık veya soyulma

terlemek

kızarma

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuzu arayın:

yürürken tökezleme veya denge kaybı

yazma veya düğmelere tutturma gibi günlük aktivitelerde zorluk

konuşma zorluğu

dilde garip his

çene sıkılaşması

göğüs ağrısı veya basıncı

öksürük

nefes darlığı

boğaz ağrısı, ateş, titreme ve diğer enfeksiyon belirtileri

oksaliplatinin enjekte edildiği yerde ağrı, kızarıklık veya şişlik

idrar yaparken ağrı

azalmış idrara çıkma

olağandışı morarma veya kanama
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burun kanaması

idrarda kan

kanlı veya kahve telvesi gibi görünen kusma

dışkıda parlak kırmızı kan

siyah ve katranlı tabureler

soluk ten

zayıflık

görme ile ilgili sorunlar

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

Oksaliplatin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

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:

nefes darlığı

hırıltı

parmaklarda veya ayak parmaklarında uyuşma veya karıncalanma

kusma

göğüs ağrısı

yavaş nefes alma

yavaşlamış kalp atışı

boğazın sıkılması

ishal

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun oksaliplatine tepkisini kontrol 

etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

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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