
บ้าน →ยา สมุนไพรและอาหารเสริม → การฉีดไวโนเรลบีน

URL ของหน้านี:้ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695013.html

การฉีดไวโนเรลบีน
เด่นชัดว่า (vi หรือ 'เอลรับ)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

ควรให้ Vinorelbine ภายใตก้ารดูแลของแพทยท์ีม่ปีระสบการณ์ในการใช้ยาเคมบีําบัดเท่านั้น

Vinorelbine อาจทําให้จํานวนเซลลเ์ม็ดเลือดในไขกระดูกลดลงอย่างรุนแรง ซึ่งอาจทําใหเ้กิดอาการบางอย่างและอาจเพิ่ม
ความเสี่ยงที่คุณจะติดเชื้อร้ายแรง แพทย์ของคุณจะสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัตกิารก่อนและระหว่างการรักษาของคุณเพื่อ
ตรวจดูจํานวนเม็ดเลือดขาวในเลือดของคุณ แพทย์ของคุณอาจลดขนาดยาของคุณ หรือล่าช้า ขัดจังหวะ หรือหยุดการรักษา
ของคุณ หากจํานวนเซลลเ์ม็ดเลือดขาวตํ่าเกินไป หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันท:ี มีไข้ เจ็บคอ 
ไอและคัดจมูกอย่างต่อเนื่อง หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ vinorelbine

hy เป็นยานี้กําหนด?

Vinorelbine ใชเ้พียงอย่างเดียวและใช้ร่วมกับยาอื่นๆ เพื่อรักษามะเร็งปอดชนิด non-small cell lung cancer (NSCLC) ที่
แพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อใกล้เคียงหรือไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย Vinorelbine อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่า vinca alkaloids มัน
ทํางานโดยชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็งในร่างกายของคุณ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Vinorelbine เป็นสารละลาย (ของเหลว) ทีจ่ะฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) โดยแพทย์หรือพยาบาลในสถานพยาบาล มักจะได้
รับสัปดาห์ละครั้ง ความยาวของการรักษาขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของคุณตอบสนองต่อการรักษาด้วยไวโนเรลบีนได้ดีเพียงใด

คุณควรรู้ว่า vinorelbine ควรไดร้ับการฉีดเข้าเส้นเลือดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม อาจรั่วไหลเข้าสู่เนื้อเยื่อรอบข้างทําให้เกิดการ
ระคายเคืองหรือความเสียหายอย่างรุนแรง แพทยห์รือพยาบาลของคุณจะตรวจสอบพื้นที่ใกล้กับทีฉ่ีดยา หากคุณพบอาการใดๆ 
ต่อไปนี้ ให้แจ้งแพทย์
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ทันที: ปวด, คัน, แดง, บวม, แผลพุพองหรือแผลใกล้บริเวณที่ฉีดยา

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้ง Vinorelbine ยังใช้รักษามะเร็งเต้านม มะเร็งหลอดอาหาร (ท่อทีเ่ชื่อมระหว่างปากกับกระเพาะอาหาร) และเนื้อเยื่ออ่อน 
sarcomas (มะเร็งทีก่่อตัวในกล้ามเนื้อ) พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานีส้ําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับไวโนเรลบีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาไวโนเรลบีน ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดไวโนเรลบีน สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาต้านเชื้อราบางชนิด เช่น itraconazole (Onmel, 
Sporanox, Tolsura) และ ketoconazole; คลาริโทรมัยซิน ; สารยับยั้งโปรตีเอสเอชไอวี ได้แก่ indinavir (Crixivan), 
nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, ใน Kaletra, Technivie, Viekira) และ saquinavir (Invirase); หรือเนฟาโซ
โดน แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคตับมาก่อน

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือวางแผนที่จะเป็นพ่อของลูก คุณหรือคู่ของคุณไม่ควรตั้งครรภ์ใน
ขณะที่คุณได้รับการฉีดไวโนเรลบิน คุณต้องทําการทดสอบการตั้งครรภ์ก่อนเริ่มการรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งครรภ์ หาก
คุณเป็นผู้หญิง ให้ใช้การคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 6 เดือนหลังจากใหย้าครั้งสุดท้าย หาก
คุณเป็นผู้ชาย ให้ใชก้ารคุมกําเนิดอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการรักษาและเป็นเวลา 3 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย หากคุณ
หรือคู่ของคุณตั้งครรภ์ในขณะทีคุ่ณได้รับการฉีดไวโนเรลบิน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ Vinorelbine อาจเป็นอันตรายต่อทารกใน
ครรภ์

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร แพทย์ของคุณอาจบอกคุณว่าไม่ควรใหน้มลูกระหว่างการ
รักษาและเป็นเวลา 9 วันหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย

คุณควรรู้ว่า vinorelbine อาจทําใหท้้องผูก พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอาหารและการใช้ยาอื่น ๆ 
เพื่อป้องกันหรือรักษาอาการท้องผูกในขณะทีคุ่ณทานวินอเรลบีน

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

แพทย์ของคุณอาจบอกให้คุณดื่มนํ้าให้เพียงพอ และกินอาหารที่มีเส้นใยสูง เช่น ผักกาดหอม ผักโขม บร็อคโคลี่ นํ้าเต้า ถั่ว ถั่ว 
เมล็ดพืช ผลไม้ ขนมปังโฮลวีต พาสต้าโฮลวีต หรือข้าวกล้อง อย่าลืมปฏิบัตติามคําแนะนําอย่างระมัดระวัง

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Vinorelbine อาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้
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อาเจียน

ท้องเสีย

เบื่ออาหาร

ลดนํ้าหนัก

เปลี่ยนความสามารถในการลิ้มรสอาหาร

แผลในปากและลําคอ

สูญเสียการได้ยิน

ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ

ผมร่วง

ขาดแรง ไม่สบาย อ่อนเพลีย

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันทีหรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน:

หายใจถี่หรือหายใจลําบาก, ไอ

ท้องผูก ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

ลมพิษ อาการคัน ผื่น หายใจลําบากหรือกลืนลําบาก

หน้า คอ ลิ้น ปาก บวม บวม

พุพองหรือลอกผิว

ผิวหรือตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม อุจจาระสีอ่อน

ชา รู้สึกเสียวซ่าบนผิวหนัง ผิวแพ้ง่าย สัมผัสน้อยลง หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง

มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

เจ็บหน้าอก หายใจลําบาก ไอเป็นเลือด

แดง บวม อ่อนโยน หรืออุ่นแขนหรือขา

พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับการฉีด vinorelbine

Vinorelbine อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

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
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ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
แผลในปากและลําคอ

อาการปวดท้อง

ท้องผูก

มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ

สูญเสียความสามารถในการขยับกล้ามเนื้อและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายชื่อยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) ทั้งหมด
ที่คุณกําลังใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งที่
ไปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญเช่นกัน

ชื่อแรนด์

สะดือ®¶

ชื่อของเธอ

Didehydrodeoxynorvincaleukoblastine

¶ -สินค้าแบรนดน์ี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมทีางเลือกทั่วไป
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