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Paklitaksel (albüminli) Enjeksiyon
(pak'' li vergi' el) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Paklitaksel (albüminli) enjeksiyonu kanınızdaki beyaz kan hücrelerinin (enfeksiyonla savaşmak için gerekli 
olan bir kan hücresi türü) sayısında büyük bir azalmaya neden olabilir. Bu, ciddi bir enfeksiyon geliştirme 
riskinizi artırır. Zaten az sayıda beyaz kan hücreniz varsa paklitaksel (albüminli) almamalısınız. 
Doktorunuz, kanınızdaki beyaz kan hücrelerinin sayısını kontrol etmek için tedavinizden önce ve tedaviniz 
sırasında laboratuvar testleri isteyecektir. Beyaz kan hücrelerinin sayısı çok düşükse doktorunuz 
tedavinizi erteleyecek veya kesecektir. 100,4 °F (38 °C) üzerinde bir sıcaklık geliştirirseniz derhal 
doktorunuzu arayın; boğaz ağrısı; öksürük; titreme; zor, sık veya ağrılı idrara çıkma; veya paklitaksel 
enjeksiyonu ile tedaviniz sırasında diğer enfeksiyon belirtileri.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, vücudunuzun paklitaksel (albüminli) 

enjeksiyonuna tepkisini kontrol etmek için bazı testler isteyecektir.

Paklitaksel (albüminli) enjeksiyonu almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Paklitaksel (albüminli) enjeksiyonu, vücudun diğer bölgelerine yayılmış ve diğer ilaçlarla tedaviden sonra iyileşmeyen 
veya kötüleşmeyen meme kanserini tedavi etmek için kullanılır. Paklitaksel (albüminli) enjeksiyonu, küçük hücreli dışı 
akciğer kanserini (KHDAK) tedavi etmek için diğer kemoterapi ilaçlarıyla birlikte de kullanılır. Paklitaksel (albüminli) 
enjeksiyonu, pankreas kanserini tedavi etmek için gemsitabin (Gemzar) ile kombinasyon halinde kullanılır. Paklitaksel, 
antimikrotübül ajanlar olarak adlandırılan bir ilaç sınıfındadır. Kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını 
durdurarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Paklitaksel (albüminli) enjeksiyonu, tıbbi bir tesiste doktor veya hemşire tarafından 30 dakika boyunca intravenöz (damar 

içine) enjekte edilecek sıvı ile karıştırılacak bir toz olarak gelir. Paklitaksel (albüminli) enjeksiyonu meme kanserini tedavi 

etmek için kullanıldığında, genellikle 3 haftada bir verilir. Paklitaksel (albüminli) enjeksiyonu küçük hücreli olmayan akciğer 

kanserini tedavi etmek için kullanıldığında, genellikle 3 haftalık bir döngünün parçası olarak 1, 8 ve 15. günlerde verilir. 

Paklitaksel (albüminli) enjeksiyonu, akciğer kanserini tedavi etmek için kullanıldığında,
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pankreas, genellikle 4 haftalık bir döngünün parçası olarak 1., 8. ve 15. günlerde verilir. Bu döngüler doktorunuzun 

önerdiği süre boyunca tekrarlanabilir.

İlaçlara verdiğiniz cevaba ve yaşadığınız yan etkilere bağlı olarak doktorunuzun tedavinize ara vermesi, 
dozunuzu düşürmesi veya tedavinizi durdurması gerekebilir. Tedaviniz sırasında neler hissettiğinizi 
mutlaka doktorunuza söyleyiniz.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Paklitaksel enjeksiyonu bazen baş ve boyun, yemek borusu (ağız ve mideyi birbirine bağlayan tüp), 
mesane, endometrium (rahim zarı) ve serviks (uterusun açılması) kanserini tedavi etmek için de kullanılır. 
Durumunuz için bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

özel önlemler almalı mıyım?

Paklitaksel (albüminli) enjeksiyonunu almadan önce,

paklitaksel, doketaksel, diğer ilaçlar veya insan albüminine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza 
söyleyiniz. Alerjiniz olan bir ilacın insan albümini içerip içermediğini bilmiyorsanız doktorunuza veya 
eczacınıza sorunuz.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: 
buspirone (Buspar); karbamazepin (Carbatrol, Equetro, Tegretol); atazanavir (Reyataz, Evotaz'da) gibi insan 
immün yetmezlik virüsünü (HIV) tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar; indinavir (Crixivan), nelfinavir 
(Viracept), ritonavir (Norvir, Kaletra'da, Viekira Pak'ta) ve sakinavir (Invirase); klaritromisin (Prevpac'te 
Biaxin); eletriptan (Relpax); felodipin; gemfibrozil (Lopid); itrakonazol (Onmel, Sporanox); ketokonazol 
(Nizoral); lovastatin (Altoprev); midazolam; nefazodon; fenobarbital; fenitoin (Dilantin, Phenytek); repaglinid 
(Prandin, Prandimet'te); rifampin (Rimactane, Rifadin, Rifamate'te, Rifater'de); rosiglitazon (Avandia, 
Avandaryl'de, Avandamet'te); sildenafil (Revatio, Viagra); simvastatin (Flolipid, Zocor, Vytorin'de); 
telitromisin (Ketek; ABD'de mevcut değildir); ve triazolam (Halcion). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 
değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da paklitaksel ile 
etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları 
doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

doktorunuza karaciğer, böbrek veya kalp hastalığınız olup olmadığını söyleyin.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız doktorunuza 
söyleyiniz. Paklitaksel (albüminli) enjeksiyonu alırken siz veya eşiniz hamile kalmamalısınız. Doktorunuz, 
paklitaksel (albüminli) enjeksiyonu almaya başladığınızda hamile olmadığınızdan emin olmak için hamilelik 
testi yapabilir. Kadınsanız, paklitaksel (albüminli) enjeksiyonu ile tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan 
sonra en az 6 ay boyunca doğum kontrolünü kullanmalısınız. Erkek iseniz, siz ve kadın partneriniz 
paklitaksel (albüminli) tedaviniz sırasında doğum kontrolünü kullanmalı ve paklitaksel (albüminli) 
enjeksiyonunu bıraktıktan sonra 3 ay daha devam etmelisiniz. Sizin için işe yarayacak doğum kontrol 
yöntemleri hakkında doktorunuzla konuşun. Paklitaksel (albüminli) enjeksiyonu sırasında siz veya eşiniz 
hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. Paklitaksel fetüse zarar verebilir.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Paklitaksel (albüminli) enjeksiyonu sırasında ve son 
dozunuzdan 2 hafta sonra emzirmemelisiniz.
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Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize paklitaksel (albüminli) 
enjeksiyonu aldığınızı söyleyin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Paklitaksel (albüminli) yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse 
veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

ilacın enjekte edildiği yerde ağrı, kızarıklık, şişme veya yaralar

olağandışı yorgunluk veya zayıflık

mide bulantısı

kusma

ishal

ağızda veya boğazda yaralar

saç kaybı

ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

bulanık görme veya görme değişiklikleri

azalmış idrara çıkma

kuru ağız

susuzluk

kas ağrısı veya krampları

eklem ağrısı

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

ellerde veya ayaklarda uyuşma, yanma veya karıncalanma

gitmeyen ani kuru öksürük

nefes darlığı

döküntü

kurdeşen

nefes alma veya yutma zorluğu

gözlerin, yüzün, ağzın, dudakların, dilin veya boğazın şişmesi

soluk ten

aşırı yorgunluk
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olağandışı morarma veya kanama

göğüs ağrısı

yavaş veya düzensiz kalp atışı

bayılma

Paklitaksel (albüminli) 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).

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:

soluk ten

nefes darlığı

aşırı yorgunluk

boğaz ağrısı, ateş, titreme ve diğer enfeksiyon belirtileri

olağandışı morarma veya kanama

el ve ayaklarda uyuşma, yanma veya karıncalanma

ağızda yaralar

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

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

abraksan®

Son Revize - 01/15/2019

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin
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