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Pegaspargase Injection
binibigkas bilang (peg as' par jase)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang pegaspargase ay ginagamit kasama ng iba pang mga chemotherapy na gamot upang gamutin ang isang partikular na uri ng acute 

lymphocytic leukemia (LAHAT; isang uri ng kanser ng mga white blood cell). Ginagamit din ang pegaspargase kasama ng iba pang mga 

chemotherapy na gamot upang gamutin ang isang partikular na uri ng LAHAT sa mga taong nagkaroon ng ilang uri ng mga reaksiyong 

alerhiya sa mga gamot na katulad ng pegaspargase gaya ng asparaginase (Elspar). Ang Pegaspargase ay isang enzyme na nakakasagabal sa 

mga natural na sangkap na kinakailangan para sa paglaki ng selula ng kanser. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpatay o pagtigil sa 

paglaki ng mga selula ng kanser.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Pegaspargase ay nagmumula bilang isang likido na iturok sa isang kalamnan o inilalagay sa intravenously (sa isang ugat) sa loob ng 1 

hanggang 2 oras ng isang doktor o nars sa isang medikal na opisina o klinika ng ospital para sa outpatient. Ito ay karaniwang ibinibigay 

nang hindi hihigit sa isang beses bawat 2 linggo. Pipiliin ng iyong doktor ang iskedyul na pinakamahusay na gagana para sa iyo batay sa 

iyong tugon sa gamot.

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

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 pegaspargase,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa pegaspargase, asparaginase (Elspar), anumang iba pang 
mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa pegaspargase injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko o isang listahan ng 
mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, 
nutritional supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang pancreatitis (pamamaga ng pancreas), namuong dugo, o matinding 
pagdurugo, lalo na kung nangyari ito sa mas maagang paggamot na may asparaginase (Elspar). Malamang na ayaw 
ng iyong doktor na tumanggap ka ng pegaspargase.
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sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o planong magbuntis. Kung ikaw ay buntis habang tumatanggap ng 
pegaspargase, tawagan ang iyong doktor.

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

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?

Maaaring magdulot ng mga side effect ang Pegaspargase. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

pagduduwal

pagsusuka

pagtatae

lagnat

pagkapagod

pagkahilo

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan 

kaagad ang iyong doktor:

mga pantal

pantal sa balat

nangangati

pamamalat

kahirapan sa paghinga o paglunok

sakit ng ulo

pamamaga ng mukha, braso, o binti

nanghihina

pananakit ng dibdib

patuloy na pananakit na nagsisimula sa bahagi ng tiyan, ngunit maaaring kumalat sa likod

madalas na pag-ihi

nadagdagan ang pagkauhaw

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

umiinom ng 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
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(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.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang:

pantal

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

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 pegaspargase.

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

Oncaspar®

mga pangalan

PEG-L-asparaginase
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