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Ado-trastuzumab Emtansin Enjeksiyonu
olarak telaffuz edilir (a'' doe tras çok' ue mab em tan' görüldü)

ÖNEMLİ UYARI:

Ado-trastuzumab emtansin, ciddi veya yaşamı tehdit eden karaciğer sorunlarına neden olabilir. 
Hepatit dahil karaciğer hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz, ado-
trastuzumab emtansinin karaciğerinizi etkileyip etkilemediğini görmek için tedavinizden önce ve 
tedaviniz sırasında düzenli olarak laboratuvar testleri isteyecektir. Testler karaciğer problemleriniz 
olduğunu gösteriyorsa, doktorunuz size bu ilacı almamanız gerektiğini söyleyebilir. Doktorunuza ve 
eczacınıza aldığınız tüm ilaçlar hakkında bilgi verin, böylece ilaçlarınızdan herhangi birinin ado-
trastuzumab emtansin ile tedaviniz sırasında karaciğer hasarı geliştirme riskinizi artırıp artırmadığını 
kontrol edebilirler. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız hemen doktorunuzu arayın: 
mide bulantısı, kusma, aşırı yorgunluk, enerji eksikliği, iştahsızlık, midenin sağ üst kısmında ağrı,

Ado-trastuzumab emtansin ayrıca ciddi veya yaşamı tehdit eden kalp sorunlarına neden olabilir. Kalp 
hastalığınız, kalp kriziniz, göğüs ağrınız veya düzensiz kalp atışlarınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin. 
Doktorunuz, ado-trastuzumab emtansini güvenle almanız için kalbinizin yeterince iyi çalışıp çalışmadığını 
görmek için tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında testler isteyecektir. Testler kalbinizin kan pompalama 
yeteneğinin azaldığını gösteriyorsa, doktorunuz size bu ilacı almamanız gerektiğini söyleyebilir. Aşağıdaki 
belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: öksürük; nefes darlığı; kolların, ellerin, 
ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi; kilo alımı (24 saatte 5 pounddan [yaklaşık 2,3 kilogram] 
fazla); baş dönmesi; bilinç kaybı; veya hızlı, düzensiz veya çarpan kalp atışı.

Hamileyseniz veya siz veya eşiniz hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. 
Adotrastuzumab emtansin, doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Hamile kalabiliyorsanız, ado-
trastuzumab emtansin ile tedaviye başlamadan önce negatif bir hamilelik testi yaptırmanız 
gerekecektir. Tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan sonraki 7 ay boyunca hamileliği önlemek için 
doğum kontrolünü kullanmalısınız. Erkekseniz ve eşiniz hamile kalabilirse, bu ilacı alırken ve son 
dozunuzdan 4 ay sonra doğum kontrolünü kullanmalısınız. Sizin için işe yarayacak doğum kontrol 
yöntemleri hakkında doktorunuzla konuşun. Ado-trastuzumab emtansin ile tedaviniz sırasında siz 
veya eşiniz hamile kalırsanız derhal doktorunuzu arayın.

Ado-trastuzumab emtansin enjeksiyonu almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.
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Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Ado-trastuzumab emtansin enjeksiyonu, vücudun diğer bölgelerine yayılmış ve diğer ilaçlarla tedaviden 
sonra iyileşmeyen veya kötüleşen belirli bir meme kanseri tipini tedavi etmek için kullanılır. Ado-
trastuzumab emtansin, ameliyattan önce başka kemoterapi ilaçları ile tedavi görmüş ancak ameliyat 
sırasında çıkarılan dokuda hala kanser kalmış kadınlarda belirli bir meme kanseri türü için ameliyattan 
sonra da kullanılır. Ado-trastuzumab emtansin, antikor-ilaç konjugatları adı verilen bir ilaç sınıfındadır. 
Kanser hücrelerini öldürerek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Ado-trastuzumab emtansin enjeksiyonu, bir hastane veya tıbbi tesiste bir doktor veya hemşire tarafından sıvı 
ile karıştırılacak ve damar içine infüze edilecek (yavaşça enjekte edilecek) bir toz olarak gelir. Genellikle 3 
haftada bir enjekte edilir. Tedavinizin uzunluğu, vücudunuzun ilaca ne kadar iyi yanıt verdiğine ve yaşadığınız 
yan etkilere bağlıdır.

Ado-trastuzumab emtansin enjeksiyonu, ilacın infüzyonu sırasında veya kısa bir süre sonra meydana 
gelebilecek infüzyonla ilgili ciddi reaksiyonlara neden olabilir. İlk ado-trastuzumab emtansin dozunuzu 
almanız 90 dakika sürmelidir. Bir doktor veya hemşire, vücudunuzun bu ilaca nasıl tepki verdiğini görmek 
için sizi yakından izleyecektir. Ado-trastuzumab emtansinin ilk dozunuzu aldığınızda herhangi bir ciddi 
probleminiz yoksa, ilacın kalan dozlarının her birini almanız genellikle 30 dakika sürer. Aşağıdaki 
belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz: kızarma; ateş; titreme; baş 
dönmesi; baş dönmesi; bayılma; nefes darlığı; nefes almada zorluk; veya hızlı, düzensiz veya çarpan kalp 
atışı.

Bazı yan etkiler yaşarsanız doktorunuzun tedavinizi geciktirmesi, infüzyonu yavaşlatması veya tedavinizi 
durdurması gerekebilir. Ado-trastuzumab emtansin ile tedaviniz sırasında doktorunuza nasıl hissettiğinizi 
mutlaka söyleyin.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Ado-trastuzumab emtansin almadan önce,
ado-trastuzumab emtansin, trastuzumab, diğer ilaçlar veya ado-trastuzumab emtansin enjeksiyonundaki 
bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. İçindekiler listesi için 
doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. ÖNEMLİ UYARI bölümünde listelenen ilaçlardan ve 
aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: apiksaban (Eliquis), aspirin (Durlaza, 
Aggrenox'ta, diğerleri), atazanavir (Reyataz, Evotaz'da), silostazol (Pletal), klaritromisin (Biaxin, 
Prevpac'te), klopidogrel (Plavix), dabigatran (Pradaxa), dalteparin (Fragmin), dipiridamol (Persantine, 
Aggrenox'ta), edoxaban (Savaysa), enoxaparin (Lovenox), fondaparinux (Arixtra), heparin, indinavir 
(Crixivan), itrakonazol (Onmel, Sporanox), ketokonazol, nefazodon,
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nelfinavir (Viracept), prasugrel (Effient), ritonavir (Norvir, Kaletra'da, Technivie, Viekira Pak'ta), 
rivaroxaban (Xarelto), sakinavir (Invirase), telitromisin (Ketek), tikagrelor (Brilinta), vorapaxar 
(Zontivity), (vorikonazol), Vfend) ve varfarin (Coumadin, Jantoven). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 
değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Asya kökenli iseniz veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde belirtilen durumlardan herhangi birine sahipseniz veya daha önce 
olduysa, dinlenirken bile nefes almada güçlük çekiyorsanız, radyasyon tedavisi görüyorsanız veya başka herhangi bir tıbbi 
durumunuz varsa doktorunuza söyleyiniz.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Ado-trastuzumab emtansin enjeksiyonu alırken ve son 
dozunuzdan 7 ay sonra emzirmemelisiniz.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Bu ilacı alırken greyfurt yemek ve greyfurt suyu içmek hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Ado-trastuzumab emtansin yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse 
veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

kabızlık

ishal

mide bulantısı

ağız ve boğazda yaralar

kuru ağız

tat alma yeteneğindeki değişiklikler

eklem veya kas ağrısı

baş ağrısı

kuru, kırmızı veya ağlamaklı gözler

bulanık görüş

uykuya dalma veya uykuda kalma sorunu

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

İlacın enjekte edildiği yerin yakınında ağrı, kaşıntı, kızarıklık, şişme, kabarcıklar veya yaralar

ateş, boğaz ağrısı, titreme, idrara çıkma zorluğu, idrar yaparken ağrı ve diğer enfeksiyon belirtileri

burun kanaması ve diğer olağandışı kanama veya morarma

kanlı veya siyah, katranlı dışkı

kahve telvesine benzeyen kan veya kahverengi malzeme kusma

ellerde veya ayaklarda ağrı, yanma veya karıncalanma, kas güçsüzlüğü, hareket etmede zorluk

kurdeşen
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döküntü

kaşıntı

nefes alma veya yutma zorluğu

mide bulantısı; kusma; iştah kaybı; tükenmişlik; hızlı kalp atımı; Koyu idrar; azalmış idrar miktarı; karın 
ağrısı; nöbetler; halüsinasyonlar; veya kas krampları ve spazmları

nefes darlığı, öksürük, aşırı yorgunluk

Ado-trastuzumab emtansin 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.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
burun kanaması ve diğer olağandışı kanama veya morarma

kanlı veya siyah, katranlı dışkı

kahve telvesine benzeyen kan veya kahverengi malzeme kusma

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, kanserinizin ado-trastuzumab 

emtansin ile tedavi edilip edilemeyeceğini görmek için tedaviye başlamadan önce bir laboratuvar testi isteyecektir.

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

Kadcyla®

Son Revize - 07/15/2019

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin
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