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Panitumumab Injection
binibigkas bilang (pan i toom' ue mab)

MAHALAGANG BABALA:

Ang Panitumumab ay maaaring maging sanhi ng mga reaksyon sa balat, kabilang ang ilan na maaaring malubha. Ang mga malubhang problema sa 

balat ay maaaring magkaroon ng malubhang impeksyon, na maaaring magdulot ng kamatayan. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod 

na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: pimples; pangangati o pamumula ng balat, pagbabalat, tuyo, o basag na balat; o pamumula o 

pamamaga sa paligid ng mga kuko o mga kuko sa paa.

Ang Panitumumab ay maaaring magdulot ng malubha o nagbabanta sa buhay na mga reaksyon habang tinatanggap mo ang 

gamot. Maingat na babantayan ka ng iyong doktor kapag sinimulan mo ang iyong paggamot sa panitumumab. Sabihin sa iyong 

doktor kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito sa panahon ng iyong paggamot: kahirapan sa paghinga o paglunok, 

igsi sa paghinga, pamamaos, paninikip ng dibdib, pangangati. pantal, pamamantal, lagnat, panginginig, pagkahilo, himatayin, 

malabong paningin, o pagduduwal. Kung nakakaranas ka ng matinding reaksyon, ihihinto ng iyong doktor ang gamot at gagamutin 

ang mga sintomas ng reaksyon.

Kung mayroon kang reaksyon habang tumatanggap ng panitumumab, sa hinaharap maaari kang makatanggap ng mas 

mababang dosis o maaaring hindi ka makatanggap ng paggamot na may panitumumab. Gagawin ng iyong doktor ang 

desisyong ito batay sa kalubhaan ng iyong reaksyon.

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

suriin ang tugon ng iyong katawan sa panitumumab.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pag-inom ng panitumumab.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Panitumumab ay ginagamit upang gamutin ang isang uri ng kanser sa colon o tumbong na kumalat sa ibang bahagi ng katawan sa 

panahon o pagkatapos ng paggamot sa iba pang mga gamot sa chemotherapy. Ang Panitumumab ay nasa isang klase ng mga gamot na 

tinatawag na monoclonal antibodies. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbagal o pagpapahinto sa paglaki ng mga selula ng kanser.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?
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Ang Panitumumab ay dumating bilang isang solusyon (likido) na ibibigay sa pamamagitan ng pagbubuhos (itinurok sa isang ugat). Karaniwan itong ibinibigay 

ng isang doktor o nars sa opisina ng doktor o sentro ng pagbubuhos. Ang Panitumumab ay karaniwang ibinibigay isang beses bawat 2 linggo.

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 kumuha ng panitumumab,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi sa panitumumab, o anumang iba pang mga gamot.

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. Siguraduhing banggitin kung ikaw ay 
tumatanggap ng paggamot sa iba pang mga gamot para sa iyong kanser, lalo na ang bevacizumab (Avastin), fluorouracil 
(Adrucil, 5-FU), irinotecan (Camposar), leucovorin, o oxaliplatin (Eloxatin). 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 sakit sa baga.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis. Gumamit ng epektibong birth control sa panahon ng iyong 

paggamot sa panitumumab at sa loob ng 6 na buwan pagkatapos mong ihinto ang pagtanggap ng gamot na ito. Kung ikaw ay buntis 

habang umiinom ng panitumumab, tawagan ang iyong doktor.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso. Hindi ka dapat magpasuso sa panahon ng iyong paggamot sa

panitumumab o sa loob ng 2 buwan pagkatapos mong ihinto ang pagtanggap ng gamot.

planong iwasan ang hindi kailangan o matagal na pagkakalantad sa sikat ng araw at magsuot ng pamprotektang damit, sumbrero, 

salaming pang-araw, at sunscreen. Maaaring gawing sensitibo ng Panitumumab ang iyong balat sa sikat ng araw.

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.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kung napalampas mo ang isang appointment upang makatanggap ng dosis ng panitumumab, tawagan kaagad ang iyong doktor.

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

Ang Panitumumab ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

pagkapagod

kahinaan

sakit sa tiyan

pagduduwal

pagsusuka

pagtatae
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pagtitibi

mga sugat sa bibig

sakit, habang kumakain o lumulunok

pamamaga ng mga kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

paglaki ng pilikmata

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung naranasan mo ang alinman sa mga sintomas na ito o 
ang mga nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor:

ubo

humihingal

kalamnan cramps

biglang paninikip ng mga kalamnan ng mga kamay o paa

kalamnan cramps at pagkibot na hindi mo makontrol

matubig o makati (mga) mata

pula o namamaga (mga) mata o talukap ng mata

sakit sa mata o nasusunog

tuyo o malagkit na bibig

nabawasan ang pag-ihi o madilim na dilaw na ihi

lubog na mata

mabilis na tibok ng puso

pagkahilo

panghihina

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

ginagamit ang gamot na ito.

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 doktor kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa iyong paggamot sa panitumumab.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng mga reseta at hindi reseta (over-the-counter) na gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang dietary.
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pandagdag. 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

Vectibix®
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