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Rituksimab Enjeksiyonu
(ri tux' i mab) olarak telaffuz edilir

Fark etme:

Rituksimab enjeksiyonu, rituksimab-abbs enjeksiyonu ve rituksimab-pvvr enjeksiyonu biyolojik ilaçlardır 
(canlı organizmalardan yapılan ilaçlar). Biyobenzer rituximab-abbs enjeksiyonu ve rituximab-pvvr 
enjeksiyonu, rituksimab enjeksiyonuna oldukça benzerdir ve vücutta rituksimab enjeksiyonu ile aynı 
şekilde çalışır. Bu nedenle, bu tartışmada bu ilaçları temsil etmek için rituksimab ürünleri terimi 
kullanılacaktır.

ÖNEMLİ UYARI:

Bir rituximab enjeksiyon ürünü dozunu alırken veya aldıktan sonraki 24 saat içinde ciddi bir reaksiyon 
yaşayabilirsiniz. Bu reaksiyonlar genellikle bir rituximab enjeksiyon ürününün ilk dozu sırasında 
meydana gelir ve ölüme neden olabilir. Bir tıbbi tesiste bir rituximab enjeksiyon ürününün her bir 
dozunu alacaksınız ve ilacı alırken bir doktor veya hemşire sizi dikkatle izleyecektir. Rituksimab 
enjeksiyon ürününün her dozunu almadan önce alerjik reaksiyonu önlemeye yardımcı olacak bazı 
ilaçlar alacaksınız. Bir rituximab ürününe daha önce reaksiyon gösterdiyseniz veya düzensiz kalp atışı, 
göğüs ağrısı, diğer kalp problemleri veya akciğer problemleriniz olduysa veya olduysa doktorunuza 
söyleyiniz. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, doktorunuza veya diğer sağlık 
uzmanınıza derhal bildirin: kurdeşen; döküntü; kaşıntı; dudakların, dilin veya boğazın şişmesi; nefes 
alma veya yutma zorluğu; baş dönmesi; bayılma; nefes darlığı, hırıltı; baş ağrısı; çarpma veya 
düzensiz kalp atışı; hızlı veya zayıf nabız; soluk veya mavimsi cilt; üst vücudun diğer bölgelerine 
yayılabilen göğüs ağrısı; zayıflık; veya ağır terleme.

Rituximab enjeksiyon ürünleri ciddi, yaşamı tehdit eden cilt ve ağız reaksiyonlarına neden olmuştur. Aşağıdaki 

belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuza bildirin: ciltte, dudaklarda veya ağızda ağrılı yaralar veya 

ülserler; kabarcıklar; döküntü; veya cilt soyulması.

Halihazırda hepatit B (karaciğeri enfekte eden ve ciddi karaciğer hasarına neden olabilen bir virüs) ile enfekte 

olabilirsiniz, ancak hastalığın herhangi bir belirtisi olmayabilir. Bu durumda, bir rituximab enjeksiyon ürünü almak, 

enfeksiyonunuzun daha ciddi veya yaşamı tehdit edici hale gelmesi ve semptomlar geliştirmeniz riskini artırabilir. 

Şiddetli bir rahatsızlığınız varsa veya geçirdiyseniz doktorunuza söyleyiniz.
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hepatit B virüsü enfeksiyonu dahil enfeksiyon. Doktorunuz, aktif olmayan bir hepatit B enfeksiyonunuz olup 

olmadığını görmek için bir kan testi isteyecektir. Gerekirse doktorunuz bir rituximab enjeksiyon ürünü ile 

tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında bu enfeksiyonu tedavi etmek için size ilaç verebilir. Doktorunuz ayrıca 

tedaviniz sırasında ve tedavinizden sonraki birkaç ay boyunca hepatit B enfeksiyonu belirtileri açısından sizi 

izleyecektir. Tedaviniz sırasında veya sonrasında aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, derhal 

doktorunuzu arayın: aşırı yorgunluk, cilt veya gözlerin sararması, iştahsızlık, bulantı veya kusma, kas ağrıları, 

mide ağrısı veya koyu renkli idrar.

Bir rituximab enjeksiyon ürünü alan bazı kişilerde tedavileri sırasında veya sonrasında ilerleyici 
multifokal lökoensefalopati (PML; tedavi edilemeyen, önlenemeyen veya iyileştirilemeyen ve genellikle 
ölüme veya ciddi sakatlığa neden olan nadir bir beyin enfeksiyonu) gelişti. Aşağıdaki belirtilerden 
herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: düşüncede veya kafa karışıklığında yeni veya ani 
değişiklikler; konuşma veya yürüme zorluğu; denge kaybı; güç kaybı; görmede yeni veya ani 
değişiklikler; veya aniden gelişen diğer olağandışı semptomlar.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun bir rituximab enjeksiyon ürününe 

verdiği yanıtı kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Doktorunuz veya eczacınız, rituximab enjeksiyonu ile tedaviye başladığınızda ve ilacı her 
aldığınızda size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice 
okuyunuz ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Gıda ve İlaç 
Dairesi (FDA) web sitesini de ziyaret edebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/

ucm085729.htm]) veya İlaç Rehberini edinmek için üreticinin web sitesini ziyaret edin.

Rituksimab enjeksiyon ürünü kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Rituximab enjeksiyon ürünleri, çeşitli Hodgkin dışı lenfoma türlerini (NHL; normalde enfeksiyonla savaşan bir tür beyaz kan hücresinde başlayan bir kanser türü) tedavi 

etmek için tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Rituximab enjeksiyon ürünleri ayrıca kronik lenfositik lösemiyi (KLL; beyaz kan hücrelerinin bir kanser türü) tedavi 

etmek için diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Rituximab enjeksiyonu (Rituxan) ayrıca romatoid artrit (RA; vücudun kendi eklemlerine saldırdığı, ağrıya, şişmeye ve fonksiyon 

kaybına neden olduğu bir durum) semptomlarını tedavi etmek için metotreksat (Otrexup, Rasuvo, Xatmep, diğerleri) ile birlikte kullanılır. Halihazırda tümör nekroz faktörü 

(TNF) inhibitörü adı verilen belirli bir ilaç türü ile tedavi edilmiş yetişkinlerde. Rituximab enjeksiyonu (Rituxan, Ruxience) ayrıca, vücudun kendi damarlarına ve diğer kan 

damarlarına saldırdığı durumlar olan polianjiitis (Wegener Granulomatosis) ve mikroskobik polianjit ile granülomatozu tedavi etmek için diğer ilaçlarla birlikte yetişkinlerde 

ve 2 yaş ve üstü çocuklarda kullanılır. kalp ve akciğerler gibi organlara zarar verir. Rituximab enjeksiyonu (Rituxan), pemfigus vulgarisi (ciltte ve ağız, burun, boğaz ve cinsel 

organlarda ağrılı kabarcıklara neden olan bir durum) tedavi etmek için kullanılır. Rituximab enjeksiyon ürünleri, monoklonal antikorlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Çeşitli 

NHL ve KLL türlerini şu şekilde tedavi ederler: vücudun kendi damarlarına ve diğer kan damarlarına saldırdığı, kalp ve akciğer gibi organlara zarar verdiği durumlardır. 

Rituximab enjeksiyonu (Rituxan), pemfigus vulgarisi (ciltte ve ağız, burun, boğaz ve cinsel organlarda ağrılı kabarcıklara neden olan bir durum) tedavi etmek için kullanılır. 

Rituximab enjeksiyon ürünleri, monoklonal antikorlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. NHL ve KLL'nin çeşitli tiplerini şu şekilde tedavi ederler: vücudun kendi damarlarına ve 

diğer kan damarlarına saldırdığı, kalp ve akciğer gibi organlara zarar verdiği durumlardır. Rituximab enjeksiyonu (Rituxan), pemfigus vulgarisi (ciltte ve ağız, burun, boğaz 

ve cinsel organlarda ağrılı kabarcıklara neden olan bir durum) tedavi etmek için kullanılır. Rituximab enjeksiyon ürünleri, monoklonal antikorlar adı verilen bir ilaç 

sınıfındadır. Çeşitli NHL ve KLL türlerini şu şekilde tedavi ederler:
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kanser hücrelerini öldürmek. Bazı rituximab enjeksiyon ürünleri ayrıca bağışıklık sisteminin eklemlere, 
damarlara ve diğer kan damarlarına zarar verebilecek bölümünün aktivitesini bloke ederek romatoid artrit, 
polianjiitli granülomatozis, mikroskobik polianjit ve pemfigus vulgarisi tedavi eder.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Rituximab enjeksiyon ürünleri bir damara enjekte edilecek bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Rituximab enjeksiyon ürünleri, 

bir tıbbi muayenehanede veya infüzyon merkezinde bir doktor veya hemşire tarafından uygulanır. Dozlama 

programınız, sahip olduğunuz duruma, kullandığınız diğer ilaçlara ve vücudunuzun tedaviye ne kadar iyi yanıt 

verdiğine bağlı olacaktır.

Rituximab enjeksiyon ürünleri damar içine yavaşça verilmelidir. Bir rituximab enjeksiyon ürününün ilk 
dozunu almanız birkaç saat veya daha uzun sürebilir, bu nedenle günün çoğunu tıbbi muayenehanede veya 
infüzyon merkezinde geçirmeyi planlamalısınız. İlk dozdan sonra, bir rituximab enjeksiyon ürününü daha hızlı 
alabilirsiniz. tedaviye nasıl yanıt verdiğinize bağlı olarak.

Rituksimab ürününün bir dozunu, özellikle ilk dozunu alırken ateş, titreme, yorgunluk, baş ağrısı veya 
mide bulantısı gibi semptomlar yaşayabilirsiniz. İlacınızı alırken bu semptomları yaşarsanız, 
doktorunuza veya diğer sağlık uzmanınıza söyleyin. Doktorunuz bu semptomları önlemeye veya 
hafifletmeye yardımcı olmak için başka ilaçlar reçete edebilir. Doktorunuz size bir rituximab 
ürününün her bir dozunu almadan önce bu ilaçları almanızı söyleyecektir.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Bir rituximab enjeksiyon ürünü almadan önce,

rituksimab, rituksimab-abbs, rituksimab-pvvr, diğer ilaçlar veya rituksimab enjeksiyon ürünlerindeki 
bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Bileşenlerin bir listesi için 
eczacınıza danışın veya İlaç Kılavuzuna bakın.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden 
emin olun: adalimumab (Humira); sertolizumab (Cimzia); etanersept (Enbrel); golimumab (Simponi); 
infliximab (Remicade); romatoid artrit için diğer ilaçlar; ve azatioprin (Azasan, Imuran), siklosporin 
(Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune, Torisel) ve takrolimus (Envarsus, Prograf) gibi 
bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler 
açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

ÖNEMLİ UYARI bölümünde belirtilen durumlardan herhangi birine sahipseniz ve hepatit C veya 
su çiçeği, uçuk gibi başka virüsler (genital bölgede uçuklara veya bölgesi), zona, Batı Nil virüsü 
(sivrisinek ısırıkları yoluyla yayılan ve ciddi semptomlara neden olabilen bir virüs), parvovirüs B19 
(beşinci hastalık; çocuklarda yaygın olarak görülen ve genellikle bazı yetişkinlerde ciddi sorunlara 
neden olan bir virüs) veya sitomegalovirüs (bir genellikle sadece ciddi semptomlara neden olan 
yaygın virüs
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zayıflamış bağışıklık sistemleri veya doğumda enfekte olanlar) veya böbrek hastalığı. Ayrıca şu anda herhangi bir 
enfeksiyon tipiniz varsa veya geçmeyen bir enfeksiyonunuz veya gelip giden bir enfeksiyonunuz varsa veya daha 
önce geçirdiyseniz de doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bir rituximab enjeksiyon ürünü ile 
tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan sonraki 12 ay boyunca hamileliği önlemek için doğum kontrolünü 
kullanmalısınız. Sizin için işe yarayacak doğum kontrol türleri hakkında doktorunuzla konuşun. Bir rituximab 
enjeksiyon ürünü kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. Rituximab fetüse zarar verebilir.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bir rituximab enjeksiyon ürünü ile tedaviniz sırasında ve 
son dozunuzdan sonraki 6 ay boyunca emzirmemelisiniz.

Bir rituximab enjeksiyon ürünü ile tedavinize başlamadan önce doktorunuza herhangi bir aşı yaptırmanız 
gerekip gerekmediğini sorun. Tedaviniz süresince doktorunuzla konuşmadan herhangi bir aşı 
yaptırmayınız.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bir rituximab enjeksiyon ürünü almak için randevunuzu kaçırırsanız, hemen doktorunuzu arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Rituximab enjeksiyon ürünleri yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse 
veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

ishal

sırt veya eklem ağrısı

kızarma

gece terlemeleri

alışılmadık derecede endişeli veya endişeli hissetmek

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

olağandışı morarma veya kanama

boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük, ateş, titreme veya diğer enfeksiyon belirtileri

kulak ağrısı

ağrılı idrara çıkma

cilt bölgesinde kızarıklık, hassasiyet, şişme veya sıcaklık

göğüste sıkışma

Rituximab enjeksiyon ürünleri başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir 
sorununuz varsa doktorunuzu arayın.
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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?

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

rituxan®(rituksimab)

sarhoşluk®(rituksimab-pvvr)

Truxima®(rituksimab-abbs)
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