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การฉีด Trabectedin
ออกเสียงว่า (tra bek' te din)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Trabectedin ใชร้ักษา liposarcoma (มะเร็งที่เริ่มต้นในเซลลไ์ขมัน) หรือ leiomyosarcoma (มะเร็งที่เริ่มต้นในเนื้อเยื่อ
ของกล้ามเนื้อเรียบ) ที่แพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย และไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดในผู้ทีไ่ด้รับการรักษาแล้ว ด้วยยา
เคมีบําบัดบางชนิด Trabectedin อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าสารอัลคเิลต มันทํางานโดยชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
ในร่างกายของคุณ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Trabectedin มาในรูปแบบผงทีผ่สมกับของเหลวเพื่อฉีดเข้าเส้นเลือดดําภายใน 24 ชั่วโมงโดยแพทย์หรือพยาบาลในสถาน
พยาบาล โดยปกติจะได้รับทุกๆ 3 สัปดาห์ตราบเท่าทีแ่พทย์ของคุณแนะนําใหคุ้ณรับการรักษา

แพทย์ของคุณอาจชะลอหรือหยุดการรักษาด้วยการฉีด Trabectedin ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อยาและผลข้างเคียงที่คุณ
พบ พูดคุยกับแพทยเ์กี่ยวกับความรู้สึกของคุณในระหว่างการรักษา

แพทย์ของคุณอาจจะสั่งยาให้คุณทานก่อนที่คุณจะได้รับยาทราเบคทีนในแต่ละครั้งเพื่อช่วยป้องกันผลข้างเคียง

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีด Trabectedin
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาฉีดทราเบกเตดิน ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีดทราเบกเตดิน สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาต้านเชื้อราบางชนิด เช่น itraconazole (Onmel, 
Sporanox), ketoconazole (Nizoral),
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posaconazole (Noxafil) และ voriconazole (Vfend); boceprevir (Victrelis); clarithromycin (Biaxin ใน 
Prevpac); conivaptan (วาพริซอล); ยาบางชนิดสําหรับเอชไอวี ได้แก่ indinavir (Crixivan), lopinavir (ใน Kaletra), 
nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, ใน Kaletra, ใน Technivie, อื่น ๆ ) และ saquinavir (Invirase); เนฟาโซโดน; 
ฟีโนบาร์บิทัล; ไรแฟมพิน (Rifadin, Rimactane, ใน Rifamate, ใน Rifater); telaprevir (Incivek ไม่มีให้บริการใน
สหรัฐอเมริกาแล้ว); และเทลิโธรมัยซิน (คีเทค) แพทย์ของคุณอาจจําเป็นต้องเปลี่ยนขนาดหรือระยะเวลาของยาของคุณ หรือ
ตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกหลายชนิดอาจมีปฏิกิริยากับยาทราเบกทิดนิด้วย ดังนั้นควรแจ้งให้
แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่ม่ปรากฏในรายการนี้

บอกแพทย์ว่าคุณกําลังใช้ผลิตภัณฑส์มุนไพรอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาโทเซนต์จอห์น

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคตับหรือไต

คุณควรรู้ว่าการฉีด Trabectedin อาจทําใหม้ีบุตรยาก (ตั้งครรภย์าก); อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรทึกทักเอาเองว่าคุณไม่สามารถ
ตั้งครรภ์ได้ แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หากคุณเป็นผู้หญิง คุณควรใชก้ารคุมกําเนิดเพื่อ
ป้องกันการตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาด้วย Trabectedin และอย่างน้อย 2 เดือนหลังจากทีคุ่ณหยุดใช้ยา หากคุณเป็นผู้ชาย 
คุณและคู่ครองของคุณควรใชก้ารคุมกําเนิดระหว่างการรักษาด้วยยาทราเบกเทดินและให้กินต่อไปเป็นเวลา 5 เดือนหลังจากที่
คุณหยุดได้รับการฉีดทราเบกเตดิน หากคุณตั้งครรภ์ขณะใชก้ารฉีดทราเบกทิดิน ใหต้ิดต่อแพทย์ของคุณ การฉีด Trabectedin 
อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์และเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสียการตั้งครรภ์

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร อย่าให้นมลูกในขณะที่คุณได้รับการฉีด Trabectedin

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

อย่ากินส้มโอหรือดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะรับยานี้

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีด Trabectedin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรง
หรือไมห่ายไป:

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ปวดหัว

ปวดข้อ

ท้องผูก

ท้องเสีย

ความอยากอาหารลดลง

นอนไม่หลับหรือหลับยาก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

แดง บวม คัน และรู้สึกไมส่บายหรือรั่วบริเวณทีฉ่ีด

หน้าบวม

หายใจลําบาก

แน่นหน้าอก
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หายใจดังเสียงฮืด ๆ

ผื่น

อาการวิงเวียนศีรษะหรือวิงเวียนศีรษะรุนแรง

ไข้

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

ความซีด

ผิวและตาเหลือง

ปวดท้องตอนบน

คลื่นไส้

อาเจียน

สมาธิลําบาก

ความสับสน

อาการเจ็บหน้าอก

หายใจถี่

อาการบวมทีข่า ข้อเท้า หรือเท้า

ปวดกล้ามเนื้อหรืออ่อนแรง

การฉีด Trabectedin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีร่ับยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ trabectedin

ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการฉีดทราเบคทีน

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรืออาหารอื่นๆ
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อาหารเสริม คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญที่
พกติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

ยอนเดลิส®

แก้ไขล่าสุด - 15/12/2558
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