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Ramucirumab Injection
binibigkas bilang (ra'' mue sir' ue mab)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Ramucirumab injection ay ginagamit nang nag-iisa at kasama ng isa pang chemotherapy na gamot upang gamutin ang kanser sa tiyan o kanser na 

matatagpuan sa lugar kung saan ang tiyan ay nakakatugon sa esophagus (ang tubo sa pagitan ng lalamunan at tiyan) kapag ang mga kundisyong ito ay hindi 

bumuti pagkatapos ng paggamot sa iba pang mga gamot. Ginagamit din ang Ramucirumab kasabay ng docetaxel upang gamutin ang isang partikular na uri 

ng non-small cell lung cancer (NSCLC) na kumalat sa ibang bahagi ng katawan sa mga taong nagamot na sa iba pang mga gamot sa chemotherapy at hindi 

bumuti o lumala. Ginagamit din ito kasabay ng erlotinib (Tarceva) sa isang partikular na uri ng NSCLC na kumalat sa ibang bahagi ng katawan. Ginagamit din 

ang Ramucirumab kasabay ng iba pang mga gamot sa chemotherapy upang gamutin ang kanser sa colon (malaking bituka) o tumbong na kumalat sa ibang 

bahagi ng katawan sa mga taong nagamot na ng iba pang mga gamot sa chemotherapy at hindi pa bumuti o lumala. Ginagamit din ang Ramucirumab nang 

mag-isa upang gamutin ang ilang partikular na tao na may hepatocellular carcinoma (HCC; isang uri ng kanser sa atay) na nagamot na ng sorafenib (Nexafar). 

Ang Ramucirumab ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na monoclonal antibodies. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtigil sa paglaki ng mga 

selula ng kanser. isang uri ng kanser sa atay) na nagamot na ng sorafenib (Nexafar). Ang Ramucirumab ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na 

monoclonal antibodies. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtigil sa paglaki ng mga selula ng kanser. isang uri ng kanser sa atay) na nagamot na ng 

sorafenib (Nexafar). Ang Ramucirumab ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na monoclonal antibodies. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtigil 

sa paglaki ng mga selula ng kanser.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Ramucirumab injection ay nagmumula bilang isang likido na iturok sa isang ugat sa loob ng 30 o 60 minuto ng isang doktor o 

nars sa isang ospital o pasilidad na medikal. Para sa paggamot ng kanser sa tiyan, kanser sa colon o tumbong, o HCC, karaniwan 

itong ibinibigay isang beses bawat 2 linggo. Para sa paggamot ng NSCLC kasama ang erlotinib, ang ramucirumab ay karaniwang 

ibinibigay isang beses bawat 2 linggo. Para sa paggamot ng NSCLC kasama ng docetaxel, ang ramucirumab ay karaniwang 

ibinibigay isang beses bawat 3 linggo. Ang tagal ng iyong paggamot ay depende sa kung gaano kahusay tumugon ang iyong 

katawan sa gamot at ang mga side effect na iyong nararanasan.

Maaaring kailanganin ng iyong doktor na ihinto o ihinto ang iyong paggamot kung nakakaranas ka ng ilang mga side effect. Bibigyan ka 

ng iyong doktor ng iba pang mga gamot upang maiwasan o gamutin ang ilang mga side effect bago mo matanggap ang bawat dosis ng 

ramucirumab injection. Sabihin sa iyong doktor o nars kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod habang tumatanggap ka ng 

ramucirumab: hindi mapigil na pagyanig ng isang bahagi ng katawan; sakit sa likod o spasms; sakit sa dibdib at paninikip; panginginig; 

flushing; kinakapos na paghinga; paghinga; pananakit, paso, pamamanhid, pagtusok, o pangingilig sa mga kamay o paa o sa balat; 

kahirapan sa paghinga; o mabilis na tibok ng puso.

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.
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hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago tumanggap ng ramucirumab injection,

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

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

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. 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 o nagkaroon ka na ng mataas na presyon ng dugo, o sakit sa thyroid o atay. Sabihin din sa 

iyong doktor kung mayroon kang sugat na hindi pa naghihilom, o kung nagkakaroon ka ng sugat habang ginagamot na hindi 

gumagaling nang maayos.

dapat mong malaman na ang ramucirumab ay maaaring maging sanhi ng kawalan ng katabaan sa mga kababaihan (kahirapan maging 

buntis); gayunpaman, hindi mo dapat ipagpalagay na hindi ka mabubuntis. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o planong magbuntis. 

Dapat kang magkaroon ng pagsubok sa pagbubuntis bago ka magsimula ng paggamot. Dapat mong gamitin ang birth control upang 

maiwasan ang pagbubuntis sa panahon ng iyong paggamot at para sa hindi bababa sa 3 buwan pagkatapos ng iyong huling paggamot. 

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga paraan ng birth control na gagana para sa iyo. Kung ikaw ay buntis sa panahon ng iyong 

paggamot na may ramucirumab injection, tawagan kaagad ang iyong doktor. Maaaring makapinsala sa fetus ang Ramucirumab.

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

ramucirumab at sa loob ng 2 buwan pagkatapos ng iyong huling dosis.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay tumatanggap ng ramucirumab 

injection. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag tumanggap ng ramucirumab injection sa loob ng 28 araw bago ang iyong 

operasyon. Maaari ka lamang payagang simulan muli ang paggamot na may ramucirumab injection kung ito ay hindi bababa sa 14 na 

araw pagkatapos ng iyong operasyon at ang sugat ay gumaling.

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.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Tawagan kaagad ang iyong doktor kung hindi ka makapagpatuloy ng appointment para makatanggap ng dosis ng ramucirumab 

injection.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

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

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagtatae

mga sugat sa bibig o lalamunan

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:

pantal

biglaang panghihina ng braso o binti
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nakalaylay ang isang bahagi ng mukha

kahirapan sa pagsasalita o pag-unawa

sakit sa dibdib o balikat

mabagal o mahirap na pananalita

pananakit ng dibdib

kinakapos na paghinga

sakit ng ulo

pagkahilo o pagkahilo

mga seizure

pagkalito

pagbabago sa paningin o pagkawala ng paningin

matinding pagod

pamamaga ng mukha, mata, tiyan, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

hindi maipaliwanag na pagtaas ng timbang

mabula na ihi

namamagang lalamunan, lagnat, panginginig, patuloy na pag-ubo at kasikipan, o iba pang mga palatandaan ng impeksyon

pag-ubo o pagsusuka ng dugo o materyal na mukhang butil ng kape, hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa, 
pink, pula, o dark brown na ihi, mapula o matitirang itim na pagdumi, o lightheadedness

pagtatae, pagsusuka, pananakit ng tiyan, lagnat, o panginginig

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

habang ginagamit 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).

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Para sa ilang kundisyon, maaaring mag-order ang iyong doktor ng 

lab test bago mo simulan ang iyong paggamot upang makita kung ang iyong kanser ay maaaring gamutin sa ramucirumab. Susuriin ng 

iyong doktor na aming doktor ang iyong presyon ng dugo at regular na susuriin ang iyong ihi sa panahon ng iyong paggamot sa 

ramucirumab.

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.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614026.html 3/4

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch


4/14/22, 3:10 PM Ramucirumab Injection: MedlinePlus Drug Information

mga pangalan ng rand

Cyramza®

Huling Binago - 07/15/2020
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