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Vinorelbine Injection
binibigkas bilang (vi nor' el been)

MAHALAGANG BABALA:

Ang Vinorelbine ay dapat ibigay lamang sa ilalim ng pangangasiwa ng isang doktor na may karanasan sa paggamit ng 

mga gamot sa chemotherapy.

Ang Vinorelbine ay maaaring magdulot ng matinding pagbaba sa bilang ng mga selula ng dugo sa iyong bone marrow. Ito ay maaaring 

magdulot ng ilang mga sintomas at maaaring tumaas ang panganib na magkaroon ka ng malubhang impeksiyon. Ang iyong doktor ay 

mag-uutos ng mga pagsusuri sa laboratoryo bago at sa panahon ng iyong paggamot upang suriin ang bilang ng mga puting selula ng 

dugo sa iyong dugo. Maaaring bawasan ng iyong doktor ang iyong dosis, o antalahin,, matakpan, o ihinto ang iyong paggamot kung 

masyadong mababa ang bilang ng mga white blood cell. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad 

ang iyong doktor: lagnat, namamagang lalamunan, patuloy na pag-ubo at kasikipan, o iba pang mga palatandaan ng impeksyon.

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa lab upang 

suriin ang tugon ng iyong katawan sa vinorelbine.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Vinorelbine ay ginagamit nang nag-iisa at kasama ng iba pang mga gamot upang gamutin ang non-small cell lung cancer (NSCLC) na 

kumalat sa mga kalapit na tissue o sa ibang bahagi ng katawan. Ang Vinorelbine ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na vinca 

alkaloids. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbagal o pagpapahinto sa paglaki ng mga selula ng kanser sa iyong katawan.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Dumarating ang Vinorelbine bilang isang solusyon (likido) na iturok sa ugat (sa ugat) ng isang doktor o nars sa isang medikal na pasilidad. 

Karaniwan itong ibinibigay isang beses sa isang linggo. Ang haba ng paggamot ay depende sa kung gaano kahusay tumugon ang iyong 

katawan sa paggamot na may vinorelbine.

Dapat mong malaman na ang vinorelbine ay dapat ibigay lamang sa isang ugat. Gayunpaman, maaari itong tumagas sa nakapaligid na 

tissue na nagdudulot ng matinding pangangati o pinsala. Susubaybayan ng iyong doktor o nars ang lugar na malapit sa kung saan 

iniksyon ang gamot. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, sabihin sa iyong doktor
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kaagad: pananakit, pangangati, pamumula, pamamaga, paltos, o mga sugat malapit sa lugar kung saan iniksiyon ang 

gamot.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ginagamit din minsan ang Vinorelbine upang gamutin ang kanser sa suso, kanser sa esophagus (tubo na nag-uugnay sa bibig at 

tiyan), at soft tissue sarcomas (cancer na nabubuo sa mga kalamnan). Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib 

ng paggamit ng gamot na ito para sa iyong kondisyon.

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 vinorelbine,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa vinorelbine, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 
sangkap sa vinorelbine injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 
supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga 
sumusunod: ilang mga antifungal tulad ng itraconazole (Onmel, Sporanox, Tolsura) at ketoconazole; clarithromycin ; HIV 
protease inhibitors kabilang ang indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, sa Kaletra, Technivie, Viekira), at 
saquinavir (Invirase); o nefazodone. 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 mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa atay.

Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o planong maging ama ng isang anak. Ikaw o ang iyong partner ay hindi 

dapat mabuntis habang ikaw ay tumatanggap ng vinorelbine injection. Dapat kang kumuha ng pagsubok sa pagbubuntis bago ka magsimula 

ng paggamot upang matiyak na hindi ka buntis. Kung ikaw ay isang babae, gumamit ng mabisang birth control sa panahon ng iyong paggamot 

at sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng iyong huling dosis. Kung ikaw ay isang lalaki, gumamit ng mabisang birth control sa panahon ng iyong 

paggamot at sa loob ng 3 buwan pagkatapos ng iyong huling dosis. Kung ikaw o ang iyong kapareha ay buntis habang ikaw ay tumatanggap 

ng vinorelbine injection, tawagan ang iyong doktor. Ang Vinorelbine ay maaaring makapinsala sa fetus.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso. Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag magpasuso sa panahon ng iyong 

paggamot at sa loob ng 9 na araw pagkatapos ng iyong huling dosis.

dapat mong malaman na ang vinorelbine ay maaaring magdulot ng paninigas ng dumi. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pagbabago ng 

iyong diyeta at paggamit ng iba pang mga gamot upang maiwasan o gamutin ang paninigas ng dumi habang umiinom ka ng vinorelbine.

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

Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na siguraduhing uminom ng sapat na tubig, at kumain ng mga pagkaing mataas ang 

hibla tulad ng lettuce, spinach, broccoli, kalabasa, beans, mani, buto, prutas, whole wheat bread, whole wheat pasta, o brown 

rice. Tiyaking maingat na sundin ang mga tagubilin.

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

Maaaring magdulot ng mga side effect ang Vinorelbine. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

pagduduwal
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pagsusuka

pagtatae

walang gana kumain

pagbaba ng timbang

pagbabago sa kakayahang makatikim ng pagkain

mga sugat sa bibig at lalamunan

pagkawala ng pandinig

kalamnan, o pananakit ng kasukasuan

pagkalagas ng buhok

kakulangan ng enerhiya, hindi maganda ang pakiramdam, pagod

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 o kumuha ng pang-emerhensiyang 

medikal na paggamot:

igsi sa paghinga o hirap sa paghinga, ubo

paninigas ng dumi, pananakit ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka

hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

pamamantal, pangangati, pantal, hirap sa paghinga o paglunok

pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, at mata

paltos o pagbabalat ng balat

paninilaw ng balat o mata, madilim na kulay ng ihi, mapusyaw na kulay ng dumi

pamamanhid, pangingilig sa balat, sensitibong balat, pagbaba ng pakiramdam ng pagpindot, o panghihina ng kalamnan

lagnat, panginginig, pananakit ng lalamunan o iba pang senyales ng impeksyon

pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga, pag-ubo ng dugo

pula, namamaga, malambot, o mainit na braso o binti

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagtanggap ng vinorelbine injection.

Ang Vinorelbine ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang umiinom 

ng 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

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695013.html 3/4

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch


4/15/22, 11:18 AM Vinorelbine Injection: MedlinePlus Drug Information

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, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

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

mga sugat sa bibig at lalamunan

sakit sa tyan

pagtitibi

lagnat, pananakit ng lalamunan, panginginig, o iba pang senyales ng impeksyon

pagkawala ng kakayahang ilipat ang mga kalamnan at maramdaman ang isang bahagi ng katawan

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

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

Navelbine®¶

mga pangalan

Didehydrodeoxynorvincaleukoblastine

¶ -Wala na sa market ang branded na produktong ito. Maaaring available ang mga generic na alternatibo.

Huling Binago - 04/15/2020
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