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amifostin enjeksiyonu
('' i fos' teen) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Amifostin, yumurtalık kanseri tedavisi için bu ilacı alan hastalarda kemoterapi ilacı cisplatin'in zararlı 
etkilerinden böbrekleri korumak için kullanılır. Amifostin ayrıca baş ve boyun kanseri ameliyatı sonrası 
radyasyon tedavisinin neden olduğu ağız kuruluğunu azaltmak için kullanılır. Amifostin, sitoprotektanlar 
adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kemoterapi ilaçlarının ve radyasyon tedavisinin zararlı etkilerine karşı 
koruyarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Amifostin, tıbbi bir tesiste doktor veya hemşire tarafından damardan (damar içine) enjekte edilecek sıvı ile 
karıştırılacak bir toz olarak gelir. Amifostin, böbrekleri sisplatinin zararlı etkilerine karşı korumak için 
kullanıldığında, kemoterapi tedavinizi almadan 30 dakika önce başlayarak genellikle 15 dakikadan fazla 
verilir. Radyasyon tedavisinin neden olduğu şiddetli ağız kuruluğunu azaltmak için amifostin kullanıldığında, 
radyasyon tedavinizden 15-30 dakika önce başlayarak genellikle 3 dakikadan fazla verilir.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Amifostin ayrıca bazen belirli kemoterapi ilaçları veya radyasyon tedavisi ile ilişkili yan etkileri 
önlemek ve azaltmak için ve bazı kan hücresi hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

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

özel önlemler almalı mıyım?

Amifostin almadan önce,
amifostin'e, diğer ilaçlara veya amifostin enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini 
ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Yüksek tansiyon için ilaçlardan 
bahsettiğinizden emin olun. Doktorunuz size tansiyonunuzu ölçmeyi bırakmanızı söyleyecektir.
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amifostin enjeksiyonu almadan 24 saat önce ilaç. Diğer birçok ilaç da amifostin ile etkileşime girebilir, 
bu nedenle aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

Kalp hastalığınız, düzensiz kalp atışınız, kalp yetmezliğiniz veya inme veya inme geçirdiyseniz veya daha önce olduysa 
doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Amifostin 
alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. Amifostin ile tedaviniz sırasında emzirmemelisiniz.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı

kusma

kızarma veya sıcaklık hissi

titreme veya soğukluk hissi

genel yorgunluk hissi

ateş

uyuşukluk

hapşırma

hıçkırık

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

nefes darlığı

baş dönmesi

bulanık görme

bayılma

nöbetler

göğüste sıkışma

göğüs ağrısı

döküntü

kurdeşen

kaşıntı

nefes alma veya yutma zorluğu
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soyma veya kabarma cilt

hızlı, yavaş veya vurucu kalp atışı

Amifostin 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 aşağıdakileri içerebilir:
baş dönmesi

sersemlik

bayılma

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun amifostin'e verdiği yanıtı 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

etil®

diğer isimler

etiyofos
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Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin
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