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Ado-trastuzumab Emtansine Injection
binibigkas bilang (a'' doe tras tooz' ue mab em tan' seen)

MAHALAGANG BABALA:

Ang ado-trastuzumab emtansine ay maaaring magdulot ng malubha o nakamamatay na mga problema sa atay. Sabihin sa 

iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa atay, kabilang ang hepatitis. Ang iyong doktor ay regular na mag-

uutos ng mga pagsusuri sa laboratoryo bago at sa panahon ng iyong paggamot upang makita kung ang ado-trastuzumab 

emtansine ay nakakaapekto sa iyong atay. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na hindi ka dapat tumanggap ng gamot 

na ito kung ang mga pagsusuri ay nagpapakita na mayroon kang mga problema sa atay. Sabihin sa iyong doktor at 

parmasyutiko ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom upang masuri nila kung ang alinman sa iyong mga 

gamot ay maaaring magpataas ng panganib na magkaroon ka ng pinsala sa atay sa panahon ng iyong paggamot sa ado-

trastuzumab emtansine. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na 

sintomas: pagduduwal, pagsusuka, labis na pagkapagod, kawalan ng lakas, pagkawala ng gana, pananakit sa kanang itaas 

na bahagi ng tiyan,

Ang ado-trastuzumab emtansine ay maaari ding magdulot ng malubha o nakamamatay na mga problema sa puso. Sabihin sa iyong doktor 

kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa puso, atake sa puso, pananakit ng dibdib, o hindi regular na tibok ng puso. Mag-uutos ang 

iyong doktor ng mga pagsusuri bago at sa panahon ng iyong paggamot upang makita kung gumagana nang maayos ang iyong puso para 

ligtas kang makatanggap ng ado-trastuzumab emtansine. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na hindi ka dapat tumanggap ng gamot 

na ito kung ang mga pagsusuri ay nagpapakita na ang kakayahan ng iyong puso na magbomba ng dugo ay bumaba. Kung makaranas ka 

ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: ubo; kinakapos na paghinga; pamamaga ng mga braso, 

kamay, paa, bukung-bukong o ibabang binti; pagtaas ng timbang (higit sa 5 pounds [mga 2.3 kilo] sa loob ng 24 na oras); pagkahilo; 

pagkawala ng malay; o mabilis, hindi regular, o malakas na tibok ng puso.

Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o kung ikaw o ang iyong kapareha ay nagpaplanong magbuntis. Ang Adotrastuzumab 

emtansine ay maaaring makapinsala sa iyong hindi pa isinisilang na sanggol. Kung maaari kang maging buntis, kakailanganin mong 

magkaroon ng negatibong pagsusuri sa pagbubuntis bago simulan ang paggamot na may ado-trastuzumab emtansine. Dapat mong 

gamitin ang birth control upang maiwasan ang pagbubuntis sa panahon ng iyong paggamot at para sa 7 buwan pagkatapos ng iyong huling 

dosis. Kung ikaw ay isang lalaki at ang iyong kapareha ay maaaring mabuntis, dapat mong gamitin ang birth control habang tinatanggap 

ang gamot na ito, at sa loob ng 4 na buwan pagkatapos ng iyong huling dosis. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga paraan ng birth 

control na gagana para sa iyo. Kung ikaw o ang iyong kapareha ay nabuntis sa panahon ng iyong paggamot sa ado-trastuzumab emtansine, 

tawagan kaagad ang iyong doktor.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagtanggap ng ado-trastuzumab emtansine injection.
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hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang ado-trastuzumab emtansine injection ay ginagamit upang gamutin ang isang partikular na uri ng kanser sa suso na kumalat sa ibang 

bahagi ng katawan at hindi bumuti o lumala pagkatapos ng paggamot sa ibang mga gamot. Ginagamit din ang ado-trastuzumab 

emtansine pagkatapos ng operasyon para sa isang partikular na uri ng kanser sa suso sa mga kababaihan na nagamot sa iba pang mga 

gamot sa chemotherapy bago ang operasyon, ngunit may natitira pa ring kanser sa tissue na inalis sa panahon ng operasyon. Ang ado-

trastuzumab emtansine ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na antibody-drug conjugates. Gumagana ito sa pamamagitan ng 

pagpatay sa mga selula ng kanser.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang ado-trastuzumab emtansine injection ay nagmumula bilang isang pulbos na ihahalo sa likido at i-infuse (mabagal na 

iniksyon) sa isang ugat ng isang doktor o nars sa isang ospital o pasilidad na medikal. Ito ay karaniwang iniksyon isang beses 

bawat 3 linggo. Ang tagal ng iyong paggamot ay depende sa kung gaano kahusay tumugon ang iyong katawan sa gamot at ang 

mga side effect na iyong nararanasan.

Ang ado-trastuzumab emtansine injection ay maaaring magdulot ng malubhang reaksyong nauugnay sa pagbubuhos, na maaaring 

mangyari sa panahon o sa ilang sandali pagkatapos ng pagbubuhos ng gamot. Dapat tumagal ng 90 minuto para matanggap mo ang 

iyong unang dosis ng ado-trastuzumab emtansine. Ang isang doktor o nars ay babantayan kang mabuti upang makita kung ano ang 

reaksyon ng iyong katawan sa gamot na ito. Kung wala kang anumang seryosong problema kapag natanggap mo ang iyong unang dosis 

ng ado-trastuzumab emtansine, karaniwang tatagal ng 30 minuto para matanggap mo ang bawat isa sa iyong natitirang dosis ng gamot. 

Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, sabihin kaagad sa iyong doktor: flushing; lagnat; panginginig; pagkahilo; 

pagkahilo; nanghihina; kinakapos na paghinga; kahirapan sa paghinga; o mabilis, hindi regular, o malakas na tibok ng puso.

Maaaring kailanganin ng iyong doktor na antalahin ang iyong paggamot, pabagalin ang pagbubuhos, o ihinto ang iyong paggamot kung 

nakakaranas ka ng ilang mga side effect. Siguraduhing sabihin sa iyong doktor kung ano ang iyong nararamdaman habang ginagamot ang ado-

trastuzumab emtansine.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago tumanggap ng ado-trastuzumab emtansine,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa ado-trastuzumab emtansine, trastuzumab, anumang iba pang mga 

gamot, o alinman sa mga sangkap sa ado-trastuzumab emtansine injection. Magtanong sa iyong doktor o parmasyutiko para sa 

isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, 
nutritional supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Tiyaking banggitin ang 
mga gamot na nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA at alinman sa mga sumusunod: apixaban (Eliquis), 
aspirin (Durlaza, sa Aggrenox, iba pa), atazanavir (Reyataz, sa Evotaz), cilostazol (Pletal), clarithromycin (Biaxin, sa 
Prevpac), clopidogrel (Plavix), dabigatran (Pradaxa), dalteparin (Fragmin), dipyridamole (Persantine, sa 
Aggrenox), edoxaban (Savaysa), enoxaparin (Lovenox), fondaparinux (Arixtra), heparin, indinavir (Crixivan), 
itraconazole (Onmel, Sporanox), ketoconazole, nefazodone,
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nelfinavir (Viracept), prasugrel (Effient), ritonavir (Norvir, sa Kaletra, Technivie, Viekira Pak), rivaroxaban (Xarelto), 
saquinavir (Invirase), telithromycin (Ketek), ticagrelor (Brilinta), vorapaxar (Zontivity), voriconazole ( Vfend), at 
warfarin (Coumadin, Jantoven). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga 
gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may lahing Asyano, o kung mayroon ka o naranasan na ang alinman sa mga 
kondisyong binanggit sa seksyong MAHALAGANG BABALA, problema sa paghinga, kahit na nagpapahinga, radiation 
therapy, o anumang iba pang kondisyong medikal.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso. Hindi ka dapat magpasuso habang tumatanggap ng ado-trastuzumab 

emtansine injection at sa loob ng 7 buwan pagkatapos ng iyong huling dosis.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pagkain ng grapefruit at pag-inom ng grapefruit juice habang tinatanggap ang gamot na ito.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang ado-trastuzumab emtansine ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagtitibi

pagtatae

masakit ang tiyan

mga sugat sa bibig at lalamunan

tuyong bibig

mga pagbabago sa kakayahan sa panlasa

pananakit ng kasukasuan o kalamnan

sakit ng ulo

tuyo, pula, o luhaang mga mata

malabong paningin

problema sa pagtulog o manatiling tulog

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito o 
sa mga nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor:

pananakit, pangangati, pamumula, pamamaga, paltos, o sugat malapit sa lugar kung saan iniksiyon ang gamot

lagnat, pananakit ng lalamunan, panginginig, hirap sa pag-ihi, pananakit kapag umiihi, at iba pang senyales ng impeksyon

pagdurugo ng ilong at iba pang hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

dumi o itim, dumi ng dumi

pagsusuka ng dugo o kayumangging materyal na kahawig ng mga butil ng kape

sakit, paso, o pangingilig sa mga kamay o paa, panghihina ng kalamnan, problema sa paggalaw

mga pantal
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pantal

nangangati

kahirapan sa paghinga o paglunok

pagduduwal; pagsusuka; walang gana kumain; pagkapagod; mabilis na tibok ng puso; maitim na ihi; nabawasan ang dami 
ng ihi; sakit sa tyan; mga seizure; guni-guni; o kalamnan cramps at pulikat

igsi sa paghinga, ubo, matinding pagod

Ang ado-trastuzumab emtansine ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi 

pangkaraniwang mga problema habang tinatanggap ang gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emerhensya sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

pagdurugo ng ilong at iba pang hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

dumi o itim, dumi ng dumi

pagsusuka ng dugo o kayumangging materyal na kahawig ng mga butil ng kape

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng isang lab test bago mo 

simulan ang iyong paggamot upang makita kung ang iyong kanser ay maaaring gamutin ng ado-trastuzumab emtansine.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Kadcyla®

Huling Binago - 07/15/2019

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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