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Trabectedin Enjeksiyon
(tra bek' te din) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Trabectedin enjeksiyonu, vücudun diğer bölgelerine yayılmış ve daha önce tedavi görmüş kişilerde ameliyatla 
tedavi edilemeyen liposarkom (yağ hücrelerinde başlayan bir kanser) veya leiomyosarkom (düz kas dokusunda 
başlayan bir kanser) tedavisinde kullanılır. bazı kemoterapi ilaçları ile. Trabectedin, alkilleyici ajanlar adı verilen 
bir ilaç sınıfındadır. Vücudunuzdaki kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatarak veya durdurarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Trabectedin enjeksiyonu, tıbbi bir tesiste bir doktor veya hemşire tarafından 24 saat boyunca intravenöz 
(damar içine) enjekte edilecek sıvı ile karıştırılacak bir toz olarak gelir. Doktorunuz tedavi görmenizi 
önerdiği sürece genellikle 3 haftada bir verilir.

Doktorunuz ilaca verdiğiniz cevaba ve yaşadığınız yan etkilere bağlı olarak trabektedin enjeksiyonu ile 
tedavinizi erteleyebilir veya durdurabilir. Tedaviniz sırasında nasıl hissettiğiniz hakkında doktorunuzla 
konuşun.

Doktorunuz muhtemelen, yan etkileri önlemeye yardımcı olmak için her bir trabektedin dozunu almadan 

önce almanız için bir ilaç yazacaktır.

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?

Trabectedin enjeksiyonu almadan önce,

trabectedin enjeksiyonuna, diğer ilaçlara veya trabectedin enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine 
alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden 
emin olun: itrakonazol (Onmel, Sporanox), ketokonazol (Nizoral) gibi belirli antifungaller,
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posakonazol (Noxafil) ve vorikonazol (Vfend); boceprevir (Victrelis); klaritromisin (Prevpac'ta Biaxin); 
konivaptan (Vaprisol); indinavir (Crixivan), lopinavir (Kaletra'da), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, 
Kaletra'da, Technivie'de, diğerleri) ve sakinavir (Invirase) dahil olmak üzere HIV için bazı ilaçlar; nefazodon; 
fenobarbital; rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de); telaprevir (Incivek; ABD'de artık mevcut 
değil); ve telitromisin (Ketek). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu veya zamanlamasını değiştirmesi veya yan 
etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da trabectedin ile etkileşime girebilir, bu 
nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden 
emin olun.

Doktorunuza hangi bitkisel ürünleri, özellikle de sarı kantaron (St. John's wort) aldığınızı söyleyin.

Karaciğer veya böbrek hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyiniz.

trabectedin enjeksiyonunun kısırlığa (hamile kalma güçlüğü) neden olabileceğini bilmelisiniz; ancak 
hamile kalamayacağınızı varsaymamalısınız. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız 
doktorunuza söyleyiniz. Kadınsanız, trabektedin ile tedaviniz sırasında ve ilacı kullanmayı bıraktıktan 
sonra en az 2 ay boyunca hamileliği önlemek için doğum kontrolü kullanmalısınız. Erkekseniz, siz ve 
kadın partneriniz trabektedin tedavisi sırasında doğum kontrolünü kullanmalı ve trabektedin 
enjeksiyonunu bıraktıktan sonra 5 ay boyunca devam etmelisiniz. Trabectedin enjeksiyonu kullanırken 
hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. Trabectedin enjeksiyonu fetüse zarar verebilir ve gebelik kaybı 
riskini artırabilir.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Trabectedin enjeksiyonu alırken emzirmeyin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Bu ilacı alırken greyfurt yemeyin veya greyfurt suyu içmeyin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

yorgunluk

baş ağrısı

eklem ağrısı

kabızlık

ishal

iştah azalması

uyuma veya uykuya dalma zorluğu

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, şişme, kaşıntı ve rahatsızlık veya sızıntı

yüzün şişmesi

nefes almada zorluk

göğüste sıkışma
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hırıltı

döküntü

şiddetli baş dönmesi veya baş dönmesi

ateş

olağandışı morarma veya kanama

solgunluk

cilt ve gözlerin sararması

üst mide bölgesinde ağrı

mide bulantısı

kusma

Konsantrasyon zorluğu

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

göğüs ağrısı

nefes darlığı

bacaklarınızın, ayak bileklerinizin veya ayaklarınızın şişmesi

kas ağrısı veya zayıflığı

Trabectedin enjeksiyonu diğer 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 trabectedin'e verdiği yanıtı kontrol 

etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Trabectedin enjeksiyonu ile ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
ürünleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir.
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takviyeler. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. 
Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli bilgiler.
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