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Panitumumab Enjeksiyonu
olarak telaffuz edilir (pan i toom' ue mab)

ÖNEMLİ UYARI:

Panitumumab, bazıları şiddetli olabilen cilt reaksiyonlarına neden olabilir. Şiddetli cilt problemleri, ölüme 
neden olabilecek ciddi enfeksiyonlar geliştirebilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız hemen 
doktorunuzu arayın: sivilce; ciltte kaşıntı veya kızarıklık, soyulma, kuru veya çatlamış cilt; veya tırnakların veya 
ayak tırnaklarının çevresinde kızarıklık veya şişlik.

Panitumumab, ilacı alırken ciddi veya yaşamı tehdit eden reaksiyonlara neden olabilir. Panitumumab 
tedavisine başladığınızda doktorunuz sizi dikkatle izleyecektir. Tedaviniz sırasında şu semptomlardan 
herhangi birini yaşarsanız doktorunuza söyleyiniz: nefes alma veya yutma güçlüğü, nefes darlığı, ses 
kısıklığı, göğüste sıkışma, kaşıntı. döküntü, kurdeşen, ateş, titreme, baş dönmesi, bayılma, bulanık görme 
veya mide bulantısı. Şiddetli bir reaksiyon yaşarsanız, doktorunuz ilacı kesecek ve reaksiyonun 
semptomlarını tedavi edecektir.

Panitumumab alırken reaksiyon gösterirseniz, gelecekte daha düşük bir doz alabilirsiniz veya 
panitumumab ile tedavi göremeyebilirsiniz. Doktorunuz bu kararı tepkinizin şiddetine göre 
verecektir.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun panitumumab'a 

verdiği yanıtı kontrol etmek için bazı testler isteyecektir.

Panitumumab almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Panitumumab, diğer kemoterapi ilaçlarıyla tedavi sırasında veya sonrasında vücudun diğer bölgelerine yayılan 

kolon veya rektum kanserinin bir türünü tedavi etmek için kullanılır. Panitumumab, monoklonal antikorlar adı 

verilen bir ilaç sınıfındadır. Kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatarak veya durdurarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?
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Panitumumab, infüzyonla (damar içine enjekte edilerek) verilecek bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Genellikle bir doktor veya hemşire 

tarafından bir doktor muayenehanesinde veya infüzyon merkezinde verilir. Panitumumab genellikle 2 haftada bir verilir.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Panitumumab almadan önce,

panitumumab veya diğer ilaçlara alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Kanseriniz için başka ilaçlarla, özellikle 
bevacizumab (Avastin), fluorourasil (Adrucil, 5-FU), irinotekan (Camposar), leucovorin veya oksaliplatin 
(Eloxatin) ile tedavi görüyorsanız mutlaka belirtin. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi 
veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

doktorunuza akciğer hastalığınız olup olmadığını söyleyin.

doktorunuza hamileyseniz, hamile kalmayı planladığınızı söyleyin. Panitumumab ile tedaviniz sırasında 
ve bu ilacı almayı bıraktıktan sonraki 6 ay boyunca etkili doğum kontrolü kullanın. Panitumumab 
alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.
emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. ile tedaviniz sırasında emzirmemelisiniz.
panitumumab veya ilacı almayı bıraktıktan sonraki 2 ay boyunca.

güneş ışığına gereksiz yere veya uzun süre maruz kalmaktan kaçınmayı ve koruyucu giysiler, şapka, güneş gözlüğü 
ve güneş kremi giymeyi planlayın. Panitumumab cildinizi güneş ışığına duyarlı hale getirebilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bir doz panitumumab almak için randevunuzu kaçırırsanız, hemen doktorunuzu arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

yorgunluk

zayıflık

karın ağrısı

mide bulantısı

kusma

ishal
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kabızlık

ağızda yaralar

ağrı, yemek yerken veya yutarken

ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

kirpik büyümesi

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

öksürük

hırıltı

kas krampları

el veya ayak kaslarının ani sıkılması

kontrol edemediğiniz kas krampları ve seğirmeler

sulu veya kaşıntılı göz(ler)

kırmızı veya şişmiş göz(ler) veya göz kapakları

göz ağrısı veya yanma

kuru veya yapışkan ağız

azalmış idrara çıkma veya koyu sarı idrar

batık gözler

hızlı kalp atımı

baş dönmesi

baygınlık

Panitumumab başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı sorunlarınız 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.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Panitumumab ile tedaviniz hakkında herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
ürünleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir.
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takviyeler. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. 
Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.
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