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Ado-trastuzumab Emtansine ฉีด
ออกเสียงว่า (a '' doe tras tooz' ue mab em tan' เห็น)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Ado-trastuzumab emtansine อาจทําให้เกิดปัญหาตับทีร่้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณ
ทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับ ซึ่งรวมถึงโรคตับอักเสบด้วย แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารอย่าง
สมํ่าเสมอก่อนและระหว่างการรักษาของคุณ เพื่อดูว่า ado-trastuzumab emtansine ส่งผลต่อตับของคุณหรือไม่ แพทย์
ของคุณอาจบอกคุณว่าคุณไม่ควรไดร้ับยานี้หากการทดสอบแสดงว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับตับ แจ้งใหแ้พทย์และเภสัชกรทราบ
เกี่ยวกับยาทั้งหมดทีคุ่ณใชอ้ยู่ เพื่อให้พวกเขาสามารถตรวจสอบว่ายาใด ๆ ของคุณอาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเกิดความเสีย
หายของตับในระหว่างการรักษาด้วย ado-trastuzumab emtansine โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหากคุณพบอาการใด ๆ 
ต่อไปนี้: คลื่นไส้, อาเจียน, อ่อนเพลียมาก, ขาดพลังงาน, เบื่ออาหาร, ปวดท้องด้านขวาบน,

Ado-trastuzumab emtansine อาจทําให้เกิดปัญหาหัวใจทีร่้ายแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัว
ของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจ หัวใจวาย อาการเจ็บหน้าอก หรือหัวใจเต้นผิดปกติ แพทย์ของคุณจะสั่ง
การทดสอบก่อนและระหว่างการรักษาของคุณเพื่อดูว่าหัวใจของคุณทํางานได้ดีเพียงพอสําหรับคุณทีจ่ะได้รับ ado-
trastuzumab emtansine อย่างปลอดภัยหรือไม่ แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าคุณไม่ควรได้รับยานีห้ากการทดสอบ
แสดงความสามารถของหัวใจในการสูบฉีดเลือดลดลง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี ไอ; 
หายใจถี่; อาการบวมทีแ่ขน, มือ, เท้า, ข้อเท้าหรือขาท่อนล่าง; การเพิ่มของนํ้าหนัก (มากกว่า 5 ปอนด์ [ประมาณ 2.3 กิโลกรัม
] ใน 24 ชั่วโมง); อาการวิงเวียนศีรษะ หมดสติ; หรือหัวใจเต้นเร็วผิดปกตหิรือเต้นแรง

แจ้งให้แพทยท์ราบหากคุณกําลังตั้งครรภ์หรือหากคุณหรือคู่ของคุณวางแผนที่จะตั้งครรภ์ Adotrastuzumab emtansine 
อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ของคุณ หากคุณตั้งครรภไ์ด้ คุณจะต้องตรวจการตั้งครรภเ์ป็นลบก่อนเริ่มการรักษาด้วยยา
อะโดทราสตูซแูมบ เอมแทนซีน คุณควรใชก้ารคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 7 เดือนหลัง
จากให้ยาครั้งสุดท้าย หากคุณเป็นผู้ชายและคูข่องคุณสามารถตั้งครรภไ์ด้ คุณควรใชก้ารคุมกําเนิดในขณะที่ได้รับยานี้ และเป็น
เวลา 4 เดือนหลังจากทานยาครั้งสุดท้าย พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธกีารคุมกําเนิดทีเ่หมาะกับคุณ หากคุณหรือคู่ของ
คุณตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาด้วย ado-trastuzumab emtansine ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที

พูดคุยกับแพทยข์องคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับการฉีด ado-trastuzumab emtansine
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hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Ado-trastuzumab emtansine ใชร้ักษามะเร็งเต้านมบางชนิดที่แพรก่ระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย และอาการไม่
ดีขึ้นหรือแย่ลงหลังการรักษาด้วยยาอื่นๆ Ado-trastuzumab emtansine ยังใช้หลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านมบางชนิดในสตรีที่
เคยรักษาด้วยยาเคมบีําบัดอื่นๆ ก่อนการผ่าตัด แต่ยังคงมีมะเร็งหลงเหลืออยู่ในเนื้อเยื่อที่เอาออกระหว่างการผ่าตัด Ado-
trastuzumab emtansine อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่าคอนจูเกตแอนติบอดี-ยา มันทํางานโดยการฆ่าเซลล์มะเร็ง

ควรจะใชย้านี้หรือไม่?

การฉีด Ado-trastuzumab emtansine เป็นผงสําหรับผสมกับของเหลวและฉีด (ฉีดช้าๆ) เข้าเส้นเลือดโดยแพทย์หรือพยาบาล
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล มักจะฉีดทุกๆ 3 สัปดาห์ ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของคุณตอบสนองต่อยาและ
ผลข้างเคียงที่คุณพบได้ดีเพียงใด

การฉีด Ado-trastuzumab emtansine อาจทําใหเ้กิดปฏิกิริยาทีเ่กี่ยวข้องกับการฉีดยาอย่างรุนแรง ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหว่างหรือ
หลังการให้ยาไดไ้ม่นาน ควรใชเ้วลา 90 นาทีก่อนทีคุ่ณจะได้รับยาอะโดทราสตซููแมบ เอมแทนซีนเข็มแรก แพทย์หรือพยาบาลจะดูแล
คุณอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าร่างกายของคุณตอบสนองต่อยานี้อย่างไร หากคุณไม่มีปัญหาร้ายแรงใดๆ เมื่อคุณได้รับยา ado-
trastuzumab emtansine ครั้งแรก โดยปกตจิะใช้เวลา 30 นาทีในการรับยาทีเ่หลืออยู่ หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ แจ้งให้
แพทย์ทราบทันท:ี หน้าแดง; ไข;้ หนาวสั่น; อาการวิงเวียนศีรษะ มึนหัว; เป็นลม; หายใจถี;่ หายใจลําบาก; หรือหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
หรือเต้นแรง

แพทย์ของคุณอาจต้องชะลอการรักษา ชะลอการให้ยา หรือหยุดการรักษาหากคุณพบผลข้างเคียง อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึก
อย่างไรระหว่างการรักษาด้วย ado-trastuzumab emtansine

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับ ado-trastuzumab emtansine
แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณหากคุณแพ้ ado-trastuzumab emtansine, trastuzumab ยาอื่น ๆ หรือส่วนผสมใด ๆ 
ในการฉีด ado-trastuzumab emtansine สอบถามรายการส่วนผสมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยาทีร่ะบุไว้ในส่วนคําเตือนทีส่ําคัญและสิ่งต่อไปนี้: apixaban (Eliquis), 
แอสไพริน (Durlaza, ใน Aggrenox, อื่น ๆ ), atazanavir (Reyataz ใน Evotaz), cilostazol (Pletal), clarithromycin 
(Biaxin, ใน Prevpac), clopidogrel (Plavix), dabigatran (Pradaxa), dalteparin (Fragmin), dipyridamole 
(Persantine, ใน Aggrenox), edoxaban (Savaysa), enoxaparin (Lovenox), fondaparinux (Arixtra), heparin, 
indinavir (Crixivan), อิท (ออนเมล, สปอราน็อกซ์), คีโตโคนาโซล, เนฟาโซโดน,
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nelfinavir (Viracept), prasugrel (Effient), ritonavir (Norvir, ใน Kaletra, Technivie, Viekira Pak), 
rivaroxaban (Xarelto), saquinavir (Invirase), telithromycin (Ketek), ticagrelor (Brilinta), vorapaxar 
(Zonazole) Vfend) และ warfarin (Coumadin, Jantoven) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบ
คุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเป็นคนเชื้อสายเอเชีย หรือหากคุณมีหรือเคยมีอาการใด ๆ ทีก่ล่าวถึงในส่วน
คําเตือนที่สําคัญ หายใจลําบาก แมใ้นขณะพักผ่อน การฉายรังสี หรือภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก คุณไม่ควรให้นมลูกขณะได้รับการฉีด ado-trastuzumab emtansine และเป็นเวลา 7 เดือน
หลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการกินส้มโอและดื่มนํ้าเกรพฟรุตขณะรับยานี้

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Ado-trastuzumab emtansine อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้
รุนแรงหรือไม่หายไป:

ท้องผูก

ท้องเสีย

ท้องเสีย

แผลในปากและลําคอ

ปากแห้ง

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการรับรส

ปวดข้อหรือกล้ามเนื้อ

ปวดหัว

ตาแห้ง แดง หรือนํ้าตาไหล

มองเห็นไม่ชัด

ปัญหาในการนอนหลับหรือนอนหลับ

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ปวด, คัน, แดง, บวม, แผลพุพองหรือแผลใกลบ้ริเวณที่ฉีดยา

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น ปัสสาวะลําบาก ปวดเมื่อปัสสาวะ และอาการอื่นๆ ของการติดเชื้อ

เลือดกําเดาไหลและเลือดออกผิดปกติอื่นๆ หรือรอยฟกชํ้า

อุจจาระเป็นเลือดหรือสีดํา

อาเจียนเป็นเลือดหรือวัสดุสีนํ้าตาลทีม่ลีักษณะคล้ายกากกาแฟ

ปวด แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง เคลื่อนไหวลําบาก

ลมพิษ
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ผื่น

อาการคัน

หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

คลื่นไส้ อาเจียน; สูญเสียความกระหาย; ความเหนื่อยล้า; หัวใจเต้นเร็ว ปัสสาวะสีเข้ม ปริมาณปัสสาวะลดลง อาการปวดท้อง; 
อาการชัก; ภาพหลอน; หรือกล้ามเนื้อเป็นตะคริวและกระตุก

หายใจถี่, ไอ, เหนื่อยมาก

Ado-trastuzumab emtansine อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ใน
ขณะทีร่ับยานี้

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

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
เลือดกําเดาไหลและเลือดออกผิดปกติอื่นๆ หรือรอยฟกชํ้า

อุจจาระเป็นเลือดหรือสีดํา

อาเจียนเป็นเลือดหรือวัสดุสีนํ้าตาลทีม่ลีักษณะคล้ายกากกาแฟ

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัตกิารก่อนทีคุ่ณจะเริ่มการ
รักษาเพื่อดวู่ามะเร็งของคุณสามารถรักษาด้วย ado-trastuzumab emtansine ได้หรือไม่

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน

ชื่อแรนด์

คัดซีลา®

แก้ไขล่าสุด - 07/15/2019

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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14/4/22, 15:18 น. Ado-trastuzumab Emtansine การฉีด สมุนไพรยาและอาหารเสริม
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