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vinblastin
(vin blas' genç) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Vinblastin sadece bir damara uygulanmalıdır. Ancak çevre dokulara sızarak ciddi tahrişe veya hasara 
neden olabilir. Doktorunuz veya hemşireniz bu reaksiyon için uygulama sitenizi izleyecektir. Aşağıdaki 
belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu arayın: İlacın enjekte edildiği yerde ağrı, 
kaşıntı, kızarıklık, şişlik, su toplaması veya yaralar.

Vinblastin, yalnızca kemoterapi ilaçlarının kullanımında deneyimli bir doktorun gözetiminde 
verilmelidir.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Vinblastin, Hodgkin lenfoma (Hodgkin hastalığı) ve Hodgkin olmayan lenfoma (normalde enfeksiyonla 
savaşan bir tür beyaz kan hücresinde başlayan kanser türleri) ve testis kanserini tedavi etmek için diğer 
kemoterapi ilaçlarıyla birlikte kullanılır. Aynı zamanda Langerhans hücreli histiyositozun (histiyositoz X; 
Letterer-Siwe hastalığı; vücudun bazı bölgelerinde belirli bir tür beyaz kan hücresinin çok fazla büyüdüğü 
bir durum) tedavisinde kullanılır. Diğer ilaçlarla tedaviden sonra iyileşmeyen meme kanserini ve 
gestasyonel trofoblastik tümörleri (hamileyken bir kadının rahminde oluşan bir tümör türü) ameliyattan 
veya diğer ilaçlarla tedaviden sonra iyileşmeyen meme kanserini tedavi etmek için de kullanılabilir. 
Vinblastin, vinka alkaloidleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Vinblastine, tıbbi bir tesiste bir doktor veya hemşire tarafından damardan (damar içine) enjekte edilecek bir toz 
veya çözelti (sıvı) olarak gelir. Genellikle haftada bir verilir. Tedavinin uzunluğu, aldığınız ilaç türlerine, 
vücudunuzun bunlara ne kadar iyi yanıt verdiğine ve sahip olduğunuz kanser türüne bağlıdır.

Bazı yan etkiler yaşarsanız, doktorunuzun tedavinizi ertelemesi veya dozunuzu değiştirmesi gerekebilir. 
Vinblastin enjeksiyonu ile tedaviniz sırasında nasıl hissettiğinizi doktorunuza söylemeniz önemlidir.
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Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Vinblastin bazen mesane kanserini, belirli akciğer kanseri türlerini, Kaposi sarkomunu ve belirli beyin tümörlerini 
tedavi etmek için de kullanılır. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

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

özel önlemler almalı mıyım?

Vinblastin almadan önce,
vinblastine, diğer ilaçlara veya vinblastin enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. 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: aprepitant (Emend), itrakonazol (Sporanox) ve ketokonazol (Nizoral) gibi belirli mantar 
önleyiciler; klaritromisin (Prevpac'te Biaxin); eritromisin (EES, E-Mycin, diğerleri); indinavir (Crixivan), 
nelfinavir (Viracept) ve ritonavir (Norvir, Kaletra'da) dahil olmak üzere HIV proteaz inhibitörleri; fenitoin 
(Dilantin), tolterodin (Detrol, Detrol LA). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan 
etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

enfeksiyonunuz varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz, vinblastin enjeksiyonu almadan önce enfeksiyonunuzu tedavi 
etmek isteyecektir.

varisli damarlar (kollarınızda veya bacaklarınızdaki bir damarda şişlik, kızarıklık veya ağrı) veya akciğer veya karaciğer 
hastalığınız dahil olmak üzere kalp veya kan damarı hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin.

vinblastinin kadınlarda normal adet döngüsüne (dönem) müdahale edebileceğini ve erkeklerde sperm 
üretimini geçici veya kalıcı olarak durdurabileceğini bilmelisiniz. Hamileyseniz, hamile kalmayı 
planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Vinblastin enjeksiyonu alırken hamile 
kalmamalı veya emzirmemelisiniz. Vinblastin enjeksiyonu yaparken hamile kalırsanız doktorunuzu 
arayın. Vinblastin fetüse zarar verebilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

kabızlık

mide bulantısı

kusma

iştah veya kilo kaybı
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karın ağrısı

ishal

baş ağrısı

baş dönmesi

çene ağrısı, kemik ağrısı ve diğer ağrılar

saç kaybı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, hemen doktorunuzu arayın veya acil 
tıbbi tedavi alın:

ateş, boğaz ağrısı, titreme veya diğer enfeksiyon belirtileri

olağandışı kanama veya morarma

ağızda yaralar

olağandışı yorgunluk veya zayıflık

ellerde veya ayaklarda ağrı, uyuşma, yanma veya karıncalanma

yürüme zorluğu veya kararsız yürüme

nefes almada zorluk

işitme kaybı

nöbetler

göğüs ağrısı

Vinblastin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz 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 şunları içerebilir:

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

nöbetler

kabızlık
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karın ağrısı

olağandışı kanama veya morarma

ateş, boğaz ağrısı, titreme veya diğer enfeksiyon belirtileri

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun vinblastine tepkisini 

kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri 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

Velban®¶

diğer isimler

vinkalökoblastin sülfat

VLB

¶ -Bu markalı ürün artık piyasada yok. Genel alternatifler mevcut olabilir.
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