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Vinorelbin Enjeksiyonu
(vi nor' el be) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

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

Vinorelbin, kemik iliğinizdeki kan hücrelerinin sayısında ciddi bir azalmaya neden olabilir. Bu, belirli 
semptomlara neden olabilir ve ciddi bir enfeksiyon geliştirme riskinizi artırabilir. Doktorunuz, kanınızdaki 
beyaz kan hücrelerinin sayısını kontrol etmek için tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında laboratuvar testleri 
isteyecektir. Beyaz kan hücrelerinin sayısı çok düşükse doktorunuz dozunuzu azaltabilir veya tedavinizi 
geciktirebilir, kesebilir veya durdurabilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuzu 
arayın: ateş, boğaz ağrısı, devam eden öksürük ve tıkanıklık veya diğer enfeksiyon belirtileri.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun vinorelbine yanıtını kontrol 

etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Vinorelbin, yakındaki dokulara veya vücudun diğer bölgelerine yayılmış küçük hücreli dışı akciğer kanserini 

(KHDAK) tedavi etmek için tek başına ve diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Vinorelbin, vinka alkaloidleri adı verilen bir 

ilaç sınıfındadır. Vücudunuzdaki kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatarak veya durdurarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Vinorelbin, tıbbi bir tesiste doktor veya hemşire tarafından damardan (damar içine) enjekte edilecek bir çözelti 
(sıvı) olarak gelir. Genellikle haftada bir verilir. Tedavinin uzunluğu, vücudunuzun vinorelbin ile tedaviye ne 
kadar iyi yanıt verdiğine bağlıdır.

Vinorelbin'in sadece damar içine verilmesi gerektiğini bilmelisiniz. Ancak çevre dokulara sızarak ciddi 
tahrişe veya hasara neden olabilir. Doktorunuz veya hemşireniz, ilacın enjekte edildiği yerin yakınındaki 
alanı izleyecektir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, doktorunuza söyleyiniz
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hemen: ilacın enjekte edildiği yerin yakınında ağrı, kaşıntı, kızarıklık, şişlik, su toplaması veya yaralar.

bu ilacın kullanım alanları

Vinorelbin bazen meme kanserini, yemek borusu kanserini (ağız ve mideyi birbirine bağlayan tüp) ve 
yumuşak doku sarkomlarını (kaslarda oluşan kanser) 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?

Vinorelbin almadan önce,
vinorelbine, diğer ilaçlara veya vinorelbin 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: itrakonazol (Onmel, Sporanox, Tolsura) ve ketokonazol gibi belirli mantar önleyiciler; klaritromisin ; 
indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, Kaletra'da, Technivie, Viekira) ve sakinavir 
(Invirase) dahil olmak üzere HIV proteaz inhibitörleri; veya nefazodon. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 
değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Karaciğer hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız doktorunuza 
söyleyiniz. Vinorelbin enjeksiyonu alırken siz veya eşiniz hamile kalmamalısınız. Hamile olmadığınızdan 
emin olmak için tedaviye başlamadan önce hamilelik testi yaptırmalısınız. Kadınsanız, tedaviniz 
sırasında ve son dozunuzdan sonraki 6 ay boyunca etkili doğum kontrolü kullanın. Erkekseniz, tedaviniz 
sırasında ve son dozunuzdan sonraki 3 ay boyunca etkili doğum kontrolü uygulayın. Vinorelbin 
enjeksiyonu alırken siz veya eşiniz hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. Vinorelbin fetüse zarar 
verebilir.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz muhtemelen tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan 
sonraki 9 gün boyunca emzirmemenizi söyleyecektir.

vinorelbinin kabızlığa neden olabileceğini bilmelisiniz. Vinorelbin alırken diyetinizi değiştirmek ve 
kabızlığı önlemek veya tedavi etmek için diğer ilaçları kullanmak hakkında doktorunuzla konuşun.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz size yeterince su içmenizi ve marul, ıspanak, brokoli, kabak, fasulye, fındık, tohum, meyve, kepekli 
ekmek, kepekli makarna veya kahverengi pirinç gibi yüksek lifli yiyecekler yemenizi söyleyebilir. Talimatları 
dikkatlice uyguladığınızdan emin olun.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı
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kusma

ishal

iştah kaybı

kilo kaybı

yemeğin tadına bakma yeteneğinde değişiklik

ağız ve boğazda yaralar

işitme kaybı

kas veya eklem ağrısı

saç kaybı

enerji eksikliği, kendini iyi hissetmeme, yorgunluk

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

nefes darlığı veya nefes almada zorluk, öksürük

kabızlık, mide ağrısı, bulantı, kusma

olağandışı kanama veya morarma

kurdeşen, kaşıntı, döküntü, nefes almada veya yutmada zorluk

yüz, boğaz, dil, dudaklar ve gözlerin şişmesi

ciltte kabarma veya soyulma

ciltte veya gözlerde sararma, koyu renkli idrar, açık renkli dışkı

uyuşukluk, ciltte karıncalanma hissi, hassas cilt, dokunma hissinde azalma veya kas güçsüzlüğü

ateş, titreme, boğaz ağrısı veya diğer enfeksiyon belirtileri

göğüs ağrısı, nefes darlığı, kan tükürme

kırmızı, şiş, hassas veya sıcak kol veya bacak

Vinorelbin enjeksiyonu almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Vinorelbin 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
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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:

ağız ve boğazda yaralar

karın ağrısı

kabızlık

ateş, boğaz ağrısı, titreme veya diğer enfeksiyon belirtileri

kasları hareket ettirme ve vücudun bir bölümünü hissetme yeteneğinin kaybı

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

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

göbek®¶

diğer isimler

didehidrodeoksinorvinkalökoblastin

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