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Rasburikaz Enjeksiyon
(ras bure' i kase) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Rasburikaz enjeksiyonu, ciddi veya yaşamı tehdit eden bir alerjik reaksiyona neden olabilir. Aşağıdaki 
belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuza veya hemşirenize söyleyin: göğüs ağrısı veya 
sıkışması; nefes darlığı; baş dönmesi; baygınlık; ; kovanlar; döküntü; kaşıntı; dudakların, dilin veya boğazın 
şişmesi; veya nefes alma veya yutma güçlüğü. Şiddetli bir alerjik reaksiyon yaşarsanız, doktorunuz 
infüzyonunuzu hemen durduracaktır.

Rasburikaz enjeksiyonu ciddi kan sorunlarına neden olabilir. Glikoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) 
eksikliğiniz (kalıtsal bir kan hastalığı) varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz muhtemelen size 
rasburikaz enjeksiyonu yapamayacağınızı söyleyecektir. Afrika veya Akdeniz kökenli iseniz de doktorunuza 
söyleyiniz. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuza başvurun: baş 
ağrısı;nefes darlığı; baş dönmesi; zayıflık; bilinç bulanıklığı, konfüzyon; hızlı, çarpma veya düzensiz kalp 
atışı; nöbetler; soluk veya mavi-gri ten rengi; cilt veya gözlerin sararması; titreme; Aşırı yorgunluk; ve koyu 
idrar.

Herhangi bir laboratuvar testi yaptırmadan önce doktorunuza ve laboratuvar personeline rasburikaz 

enjeksiyonu yaptığınızı söyleyiniz.

Rasburikaz enjeksiyonu almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Rasburikaz enjeksiyonu, kemoterapi ilaçları ile tedavi edilen belirli kanser türlerine sahip kişilerde 
yüksek seviyelerde ürik asit (tümörler parçalandığında kanda biriken doğal bir madde) tedavisinde 
kullanılır. Rasburikaz enjeksiyonu, enzim adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Vücudun onu ortadan 
kaldırabilmesi için ürik asidi parçalayarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Rasburikaz enjeksiyonu, bir hastane veya klinikte bir doktor veya hemşire tarafından damardan (damar içine) enjekte 

edilecek sıvı ile karıştırılacak bir toz olarak gelir. Genellikle günde bir kez 30 dakikalık bir süre boyunca verilir.
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5 güne kadar. Bu ilaç, tekrarlanmayacak tek bir tedavi kürü olarak verilir.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Rasburikaz enjeksiyonu almadan önce,

rasburikaza, diğer ilaçlara veya rasburikaz 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.

ÖNEMLİ UYARI bölümünde belirtilen duruma ek olarak, başka bir tıbbi durumunuz varsa veya daha 
önce olduysa doktorunuza söyleyiniz.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Rasburikaz 
enjeksiyonu sırasında hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya dişçiye rasburikaz enjeksiyonu 
yaptığınızı söyleyin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı

kusma

kabızlık

ishal

karın ağrısı

ağız yaraları

boğaz ağrısı

ateş

baş ağrısı

endişe

acıya katılmak

ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi
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enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık, şişme veya hassasiyet

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenen belirtilerden herhangi birini 
yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın.

Rasburikaz enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı alırken olağandışı sorunlarınız 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.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun rasburikaz enjeksiyonuna tepkisini 

kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Rasburikaz enjeksiyonu ile ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

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
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