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Brentuximab Vedotin Injection
binibigkas bilang (bren tux' i mab ve doe' tin)

MAHALAGANG BABALA:

Ang pagtanggap ng brentuximab vedotin injection ay maaaring tumaas ang panganib na magkaroon ka ng progresibong 

multifocal leukoencephalopathy (PML; isang bihirang impeksyon sa utak na hindi magamot, mapipigilan, o mapapagaling at 

kadalasang nagdudulot ng kamatayan o malubhang kapansanan). Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng 

kondisyon na nakakaapekto sa iyong immune system. Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung umiinom ka ng anumang 

mga gamot na pumipigil sa immune system. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, ihinto ang 

pagtanggap ng brentuximab vedotin injection at tawagan kaagad ang iyong doktor: nabawasan ang lakas o panghihina sa isang 

bahagi ng katawan; kahirapan sa paglalakad; pagkawala ng koordinasyon; sakit ng ulo; pagkalito; kahirapan sa pag-iisip nang 

malinaw; pagkawala ng memorya; mga pagbabago sa mood o karaniwang pag-uugali; kahirapan sa pagsasalita; o pagbabago ng 

paningin.

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

upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa brentuximab vedotin injection.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagtanggap ng brentuximab vedotin injection.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang Brentuximab vedotin injection

kasabay ng iba pang mga gamot sa chemotherapy upang gamutin ang Hodgkin's lymphoma 
(Hodgkin's disease) sa mga hindi pa nakatanggap ng paggamot,

upang gamutin ang Hodgkin's lymphoma sa mga nasa panganib na lumala ang kanilang sakit o bumalik pagkatapos 
ng stem cell transplant (pamamaraan na pinapalitan ang may sakit na bone marrow ng malusog na bone marrow),

upang gamutin ang Hodgkin's lymphoma sa mga hindi tumugon sa isang stem cell transplant (pamamaraan na pinapalitan ang 

may sakit na bone marrow ng malusog na bone marrow) o hindi bababa sa dalawang panahon ng paggamot ng chemotherapy,

kasabay ng iba pang mga gamot sa chemotherapy para gamutin ang anaplastic large cell lymphoma (sALCL; isang uri 
ng non-Hodgkin lymphoma) at iba pang partikular na uri ng peripheral T-cell lymphomas (PTCL; isang uri ng non-
Hodgkin lymphoma) sa mga hindi pa nakakaranas noon. nakatanggap ng paggamot,
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upang gamutin ang systemic sALCL sa mga hindi tumugon sa isa pang panahon ng paggamot ng chemotherapy, ,

upang gamutin ang isang partikular na uri ng primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma (pcALCL; isang uri ng non-
Hodgkin's lymphoma) sa mga taong dati nang nakatanggap ng isa pang paggamot.

Ang Brentuximab vedotin injection ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na antibody-drug conjugates. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpatay sa 

mga selula ng kanser.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Brentuximab vedotin injection ay nagmumula bilang isang pulbos na ihahalo sa likido at itinurok sa loob ng 30 minutong 

intravenously (sa ugat) ng isang doktor o nars sa isang medikal na opisina o ospital. Kapag ang brentuximab vedotin ay ibinibigay 

upang gamutin ang Hodgkin's lymphoma, sALCL, o PTCL, ito ay kadalasang iniiniksyon isang beses bawat 3 linggo hangga't 

inirerekomenda ng iyong doktor na tumanggap ka ng paggamot. Kapag ginamit ang brentuximab vedotin kasabay ng 

chemotherapy upang gamutin ang Hodgkin lymphoma bilang unang paggamot, karaniwan itong iniiniksyon isang beses bawat 2 

linggo hangga't inirerekomenda ng iyong doktor na tumanggap ka ng paggamot.

Ang Brentuximab vedotin injection ay maaaring magdulot ng malubhang reaksiyong alerhiya, na kadalasang nangyayari sa panahon ng 

pagbubuhos ng gamot o sa loob ng 24 na oras pagkatapos matanggap ang dosis. Maaari kang makatanggap ng ilang mga gamot bago ang iyong 

pagbubuhos upang maiwasan ang isang reaksiyong alerdyi kung nagkaroon ka ng reaksyon sa nakaraang paggamot. Maingat na babantayan ka 

ng iyong doktor habang tumatanggap ka ng brentuximab vedotin. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, sabihin 

kaagad sa iyong doktor: lagnat, panginginig, pantal, pantal, pangangati, o hirap sa paghinga.

Maaaring kailanganin ng iyong doktor na antalahin ang iyong paggamot, ayusin ang iyong dosis, o ihinto ang iyong paggamot kung nakakaranas 

ka ng ilang mga side effect. Siguraduhing sabihin sa iyong doktor kung ano ang iyong nararamdaman habang ginagamot ang brentuximab vedotin 

injection.

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 brentuximab vedotin injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa brentuximab vedotin, anumang iba pang mga gamot, o alinman 

sa mga sangkap sa brentuximab vedotin injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay tumatanggap ng bleomycin. Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag 

gumamit ng brentuximab vedotin injection kung tumatanggap ka ng gamot na ito.

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 ang alinman sa mga 
sumusunod: clarithromycin (Biaxin, sa PrevPac), indinavir (Crixivan), itraconazole (Sporanox), ketoconazole, nefazodone, 
nelfinavir (Viracept), rifampin (Rifadin, Rimactane, sa Rifamate, sa Rifater), at ritonavir (Norvir, sa Kaletra). 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 atay o bato.
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sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o planong magbuntis. Kung ikaw ay isang babae na kayang magbuntis, dapat kang 

kumuha ng pregnancy test bago simulan ang paggamot at gumamit ng epektibong birth control sa panahon ng iyong paggamot at 

sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng iyong huling dosis. Kung ikaw ay lalaki na may babaeng kinakasama na buntis o maaaring 

mabuntis, dapat kang gumamit ng epektibong birth control sa panahon ng iyong paggamot at sa loob ng 6 na buwan pagkatapos 

ng iyong huling dosis. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga paraan ng birth control na maaari mong gamitin. Kung ikaw o 

ang iyong kapareha ay buntis habang tumatanggap ng brentuximab vedotin injection, tawagan kaagad ang iyong doktor. Ang 

Brentuximab vedotin injection ay maaaring makapinsala sa fetus.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso. Hindi ka dapat magpasuso habang tumatanggap ka ng 
brentuximab vedotin injection.

dapat mong malaman na ang gamot na ito ay maaaring magpababa ng fertility sa mga lalaki. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng 

pagtanggap ng brentuximab vedotin injection.

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?

Ang Brentuximab vedotin injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagtitibi

mga sugat sa bibig

nabawasan ang gana

pagbaba ng timbang

pagkapagod

pagkahilo

kahinaan

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

pagkabalisa

tuyong balat

pagkalagas ng buhok

mga pawis sa gabi

pananakit ng kasukasuan, buto, kalamnan, likod, braso, o binti

mga pulikat ng kalamnan

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

nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng pang-emerhensiyang 

medikal na paggamot:

hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

pamamanhid, paso, o pangingilig sa mga kamay, braso, paa, o binti
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kahinaan ng kalamnan

pagbabalat o paltos ng balat

mga pantal

pantal

nangangati

pagduduwal

pagsusuka

pagtatae

ubo o igsi ng paghinga

nabawasan ang pag-ihi

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

mahirap, masakit, o madalas na pag-ihi

lagnat, panginginig, ubo, o iba pang palatandaan ng impeksyon

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

maputlang balat

paninilaw ng balat o mata

sakit o kakulangan sa ginhawa sa kanang itaas na bahagi ng tiyan

maitim na ihi

kulay clay na pagdumi

sakit sa tyan

hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

itim at nalalabing dumi

pulang dugo sa dumi

Ang Brentuximab vedotin injection ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi 

pangkaraniwang mga problema habang tinatanggap ang 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

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

lagnat, panginginig, ubo, o iba pang palatandaan ng impeksyon

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga katanungan mo tungkol sa brentuximab vedotin injection.

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

Adcetris®

Huling Binago - 02/15/2019

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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