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Ramucirumab Enjeksiyonu
(ra'' mue efendim' ue mab) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Ramucirumab enjeksiyonu, mide kanserini veya midenin yemek borusuyla (boğaz ile mide arasındaki tüp) birleştiği bölgede 

bulunan kanseri tedavi etmek için tek başına ve başka bir kemoterapi ilacı ile birlikte kullanılır. Ramucirumab ayrıca, daha önce 

başka kemoterapi ilaçları ile tedavi edilmiş ve iyileşmemiş veya kötüleşmemiş kişilerde vücudun diğer bölgelerine yayılmış belirli bir 

tür küçük hücreli olmayan akciğer kanserini (KHDAK) tedavi etmek için docetaxel ile kombinasyon halinde kullanılır. Ayrıca vücudun 

diğer bölgelerine yayılmış belirli bir KHDAK tipine karşı erlotinib (Tarceva) ile birlikte kullanılır. Ramucirumab ayrıca, diğer 

kemoterapi ilaçları ile tedavi edilmiş ve iyileşmemiş veya kötüleşmemiş kişilerde vücudun diğer bölgelerine yayılmış kolon (kalın 

bağırsak) veya rektum kanserini tedavi etmek için diğer kemoterapi ilaçlarıyla birlikte kullanılır. Ramucirumab ayrıca, sorafenib 

(Nexafar) ile tedavi edilmiş hepatoselüler karsinomalı (HCC; bir tür karaciğer kanseri) belirli kişileri tedavi etmek için tek başına da 

kullanılır. Ramucirumab, monoklonal antikorlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kanser hücrelerinin büyümesini durdurarak çalışır. 

Daha önce sorafenib (Nexafar) ile tedavi edilmiş bir karaciğer kanseri türü). Ramucirumab, monoklonal antikorlar adı verilen bir ilaç 

sınıfındadır. Kanser hücrelerinin büyümesini durdurarak çalışır. Daha önce sorafenib (Nexafar) ile tedavi edilmiş bir karaciğer 

kanseri türü). Ramucirumab, monoklonal antikorlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kanser hücrelerinin büyümesini durdurarak 

çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Ramucirumab enjeksiyonu, bir hastane veya tıbbi tesiste bir doktor veya hemşire tarafından 30 veya 60 
dakika boyunca damar içine enjekte edilecek bir sıvı olarak gelir. Mide kanseri, kolon veya rektum kanseri 
veya HCC tedavisi için genellikle 2 haftada bir verilir. Erlotinib ile birlikte KHDAK tedavisi için ramucirumab 
genellikle 2 haftada bir verilir. Dosetaksel ile birlikte KHDAK tedavisi için ramucirumab genellikle 3 haftada 
bir verilir. Tedavinizin uzunluğu, vücudunuzun ilaca ne kadar iyi yanıt verdiğine ve yaşadığınız yan etkilere 
bağlıdır.

Bazı yan etkiler yaşarsanız, doktorunuzun tedavinizi kesmesi veya durdurması gerekebilir. Doktorunuz, her doz 
ramucirumab enjeksiyonunu almadan önce belirli yan etkileri önlemek veya tedavi etmek için size başka ilaçlar 
verecektir. Ramucirumab alırken aşağıdakilerden herhangi birini yaşarsanız, doktorunuza veya hemşirenize 
söyleyiniz: Vücudun bir bölümünün kontrol edilemeyen sallanması; sırt ağrısı veya spazmlar; göğüs ağrısı ve 
sıkışması; titreme; kızarma; nefes darlığı; hırıltı; ellerde veya ayaklarda veya ciltte ağrı, yanma, uyuşma, iğnelenme 
veya karıncalanma; nefes alma zorlukları; veya hızlı bir kalp atışı.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
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özel önlemler almalı mıyım?

Ramucirumab enjeksiyonu almadan önce,

ramucirumab'a veya diğer ilaçlara veya ramucirumab enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz 
varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi 
veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

doktorunuza, yüksek tansiyonunuz veya tiroid veya karaciğer hastalığınız olup olmadığını söyleyin. Ayrıca 
henüz iyileşmemiş bir yaranız varsa veya tedavi sırasında düzgün iyileşmeyen bir yaranız varsa 
doktorunuza söyleyiniz.

ramucirumabın kadınlarda kısırlığa neden olabileceğini bilmelisiniz (hamile kalma güçlüğü); ancak hamile 
kalamayacağınızı varsaymamalısınız. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza 
söyleyiniz. Tedaviye başlamadan önce hamilelik testi yaptırmalısınız. Tedaviniz sırasında ve son 
tedavinizden sonra en az 3 ay boyunca hamileliği önlemek için doğum kontrolünü kullanmalısınız. Sizin için 
işe yarayacak doğum kontrol yöntemleri hakkında doktorunuzla konuşun. Ramucirumab enjeksiyonu ile 
tedaviniz sırasında hamile kalırsanız hemen doktorunuzu arayın. Ramucirumab fetüse zarar verebilir.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Ramucirumab ile tedaviniz sırasında ve son 
dozunuzdan sonraki 2 ay boyunca emzirmemelisiniz.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya diş hekimine ramucirumab 
enjeksiyonu aldığınızı söyleyin. Doktorunuz ameliyattan önceki 28 gün boyunca ramucirumab enjeksiyonu 
almamanızı söyleyebilir. Ramucirumab enjeksiyonu ile tedaviye ancak ameliyattan en az 14 gün sonra ve 
yara iyileşmişse yeniden başlamanıza izin verilebilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bir doz ramucirumab enjeksiyonu almak için randevu alamıyorsanız hemen doktorunuzu arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Ramucirumab enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse 
veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

ishal

ağızda veya boğazda yaralar

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

döküntü

bir kol veya bacağın ani zayıflığı
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yüzün bir tarafının sarkması

konuşma veya anlama zorluğu

ezici göğüs veya omuz ağrısı

yavaş veya zor konuşma

göğüs ağrısı

nefes darlığı

baş ağrısı

baş dönmesi veya baygınlık

nöbetler

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

görme değişikliği veya görme kaybı

Aşırı yorgunluk

yüz, gözler, mide, eller, ayaklar, ayak bilekleri veya alt bacakların şişmesi

açıklanamayan kilo alımı

köpüklü idrar

boğaz ağrısı, ateş, titreme, devam eden öksürük ve tıkanıklık veya diğer enfeksiyon belirtileri

kahve telvesi, olağandışı kanama veya morarma, pembe, kırmızı veya koyu kahverengi idrar, kırmızı veya katran siyahı 
bağırsak hareketleri veya baş dönmesi gibi görünen kan veya materyali öksürmek veya kusmak

ishal, kusma, karın ağrısı, ateş veya titreme

Ramucirumab enjeksiyonu 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).

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Bazı durumlarda doktorunuz, kanserinizin 
ramucirumab ile tedavi edilip edilemeyeceğini görmek için tedaviye başlamadan önce bir laboratuvar testi isteyebilir. 
Ramucirumab tedavisi sırasında doktorunuz kan basıncınızı kontrol edecek ve idrarınızı düzenli olarak test edecektir.

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.
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