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การฉีด Brentuximab Vedotin
ออกเสียงว่า (bren tux 'i mab ve doe' tin)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

การไดร้ับการฉีด brentuximab vedotin อาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะพัฒนา leukoencephalopathy multifocal แบบ
ก้าวหน้า (PML; การติดเชื้อที่หายากของสมองทีไ่ม่สามารถรักษาป้องกันหรือรักษาให้หายขาดได้และมักทําใหเ้สียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพอย่างรุนแรง) แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณมีหรือเคยมีอาการที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณ 
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณกําลังใช้ยาใดๆ ทีก่ดภูมิคุ้มกัน หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ใหห้ยุดรับการฉีด 
brentuximab vedotin และโทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี ลดความแรงหรือความอ่อนแอที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย 
เดินลําบาก สูญเสียการประสานงาน; ปวดหัว; ความสับสน ความยากลําบากในการคิดอย่างชัดเจน สูญเสียความทรงจํา; การ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือพฤติกรรมปกติ พูดยาก; หรือการมองเห็นเปลี่ยนไป

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณอาจสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อการฉีด brentuximab vedotin

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับการฉีด brentuximab vedotin

hy เป็นยานี้กําหนด?

ใช้การฉีด Brentuximab vedotin
ร่วมกับยาเคมบีําบัดอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลือง Hodgkin's (โรค Hodgkin's) ในผู้ทีไ่ม่เคยได้รับการรักษา
มาก่อน

เพื่อรักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองของฮอดจ์กินในผู้ทีม่ีความเสี่ยงต่อโรคจะแย่ลงหรือกลับมาเป็นอีกหลังจากการปลูกถ่ายเซลล์ต้น
กําเนิด (ขั้นตอนที่แทนทีไ่ขกระดูกทีเ่ป็นโรคด้วยไขกระดูกที่แข็งแรง)

เพื่อรักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองของ Hodgkin ในผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ (ขั้นตอนที่แทนทีไ่ขกระดูกที่
เป็นโรคด้วยไขกระดูกทีแ่ข็งแรง) หรืออย่างน้อยสองช่วงการรักษาของเคมีบําบัด

ร่วมกับยาเคมบีําบัดอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดเซลล์มะเร็งขนาดใหญ่ (sALCL; มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดนอน-
ฮอดจ์กิน) และมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองทีเซลลส์่วนปลายบางชนิด (PTCL; มะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดนอน-ฮอดจ์กิน) ในผู้ทีไ่มเ่คยมี
มาก่อน ได้รับการรักษา,
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เพื่อรักษา systemic sALCL ในผู้ทีไ่ม่ตอบสนองต่อการรักษาระยะอื่นของเคมบีําบัด ,

เพื่อรักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดเซลลม์ะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดอะนาพลาสติกขั้นต้นบางชนิด (pcALCL; มะเร็งต่อมนํ้า
เหลืองชนิดนอน-ฮอดจ์กิน) ในผู้ทีเ่คยได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่นมาก่อน

การฉีด Brentuximab vedotin อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่าคอนจูเกตแอนติบอดี - ยา มันทํางานโดยการฆ่าเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การฉีด Brentuximab vedotin เป็นผงสําหรับผสมกับของเหลวและฉีดเข้าเส้นเลือดดําเป็นเวลา 30 นาทีโดยแพทย์หรือพยาบาล
ในสํานักงานแพทย์หรือโรงพยาบาล เมื่อให้ brentuximab vedotin เพื่อรักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลือง sALCL หรือ PTCL ของ 
Hodgkin โดยปกติแล้วจะฉีดทุกๆ 3 สัปดาห์ตราบเท่าที่แพทย์ของคุณแนะนําให้คุณรับการรักษา เมื่อใช้ brentuximab vedotin 
ร่วมกับเคมีบําบัดเพื่อรักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลือง Hodgkin เป็นการรักษาครั้งแรก มักจะฉีดทุกๆ 2 สัปดาหต์ราบเท่าที่แพทย์ของคุณ
แนะนําให้คุณรับการรักษา

การฉีด Brentuximab vedotin อาจทําใหเ้กิดอาการแพอ้ย่างรุนแรง ซึ่งมักเกิดขึ้นในระหว่างการฉีดยาหรือภายใน 24 ชั่วโมง
หลังจากไดร้ับยา คุณอาจได้รับยาบางชนิดก่อนการให้ยาเพื่อป้องกันอาการแพ้หากคุณมีปฏิกิริยากับการรักษาครั้งก่อน แพทย์ของ
คุณจะดูแลคุณอย่างระมัดระวังในขณะทีคุ่ณได้รับ brentuximab vedotin หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้แจ้งแพทย์ทันท:ี มี
ไข้ หนาวสั่น มีผื่น ลมพิษ คัน หรือหายใจลําบาก

แพทย์ของคุณอาจต้องชะลอการรักษา ปรับขนาดยา หรือหยุดการรักษาหากคุณพบผลข้างเคียงบางอย่าง อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณ
รู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วยการฉีด brentuximab vedotin

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีด brentuximab vedotin
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ brentuximab vedotin ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีด 
brentuximab vedotin สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณไดร้ับบลโีอมัยซิน แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าอย่าใชก้ารฉีด 
brentuximab vedotin หากคุณได้รับยานี้

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: clarithromycin (Biaxin ใน PrevPac), indinavir 
(Crixivan), itraconazole (Sporanox), ketoconazole, nefazodone, nelfinavir (Viracept), rifampin (Rifadin, 
Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater) และ ritonavir (Norvir ใน Kaletra) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือ
ตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคตับหรือไต
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แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หากคุณเป็นผู้หญิงที่สามารถตั้งครรภ์ได้ คุณต้องทําการทดสอบ
การตั้งครรภ์ก่อนเริ่มการรักษาและใช้การคุมกําเนิดทีม่ีประสิทธิผลในระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 6 เดือนหลังจากทานยาค
รั้งสุดท้าย หากคุณเป็นผู้ชายกับคู่ครองหญิงที่กําลังตั้งครรภ์หรือตั้งครรภไ์ด้ คุณต้องใช้การคุมกําเนิดทีม่ีประสิทธิผลใน
ระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 6 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธกีารคุมกําเนิดทีคุ่ณ
สามารถใช้ได้ หากคุณหรือคู่ของคุณตั้งครรภข์ณะได้รับการฉีด brentuximab vedotin ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที 
การฉีด Brentuximab vedotin อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมบุตรในขณะที่คุณได้รับการฉีด brentuximab vedotin

คุณควรรู้ว่ายานี้อาจลดภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชาย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับการฉีด 
brentuximab vedotin

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Brentuximab vedotin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไม่หายไป:

ท้องผูก

แผลในปาก

ความอยากอาหารลดลง

ลดนํ้าหนัก

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

อาการวิงเวียนศีรษะ

ความอ่อนแอ

นอนหลับยากหรือหลับยาก

ความวิตกกังวล

ผิวแห้ง

ผมร่วง

เหงื่อออกตอนกลางคืน

ปวดข้อ กระดูก กล้ามเนื้อ หลัง แขน หรือขา

กล้ามเนื้อกระตุก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

ชา แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือ แขน เท้า หรือขา
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กล้ามเนื้ออ่อนแรง

ผิวลอกหรือพุพอง

ลมพิษ

ผื่น

อาการคัน

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ไอหรือหายใจถี่

ปัสสาวะน้อยลง

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

ปัสสาวะลําบาก เจ็บปวด หรือบ่อย

มีไข้ หนาวสั่น ไอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

อาการปวดต่อเนื่องทีเ่ริ่มในบริเวณท้องแต่อาจลามไปถึงหลัง

ผิวสซีีด

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปวดหรือไม่สบายบริเวณท้องส่วนบนขวา

ปัสสาวะสีเข้ม

การเคลื่อนไหวของลําไสส้ีนวล

อาการปวดท้อง

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

อุจจาระสีดําและชักช้า

อุจจาระเป็นเลือดแดง

การฉีด Brentuximab vedotin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ใน
ขณะทีร่ับยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911
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อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
มีไข้ หนาวสั่น ไอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการฉีด brentuximab vedotin

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน

ชื่อแรนด์

Adcetris®

แก้ไขล่าสุด - 02/15/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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