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Amifostine Injection
binibigkas bilang (am'' i fos' teen)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang Amifostine na protektahan ang mga bato mula sa mga nakakapinsalang epekto ng chemotherapy na gamot na cisplatin sa mga 

pasyente na tumatanggap ng gamot na ito para sa paggamot ng ovarian cancer. Ginagamit din ang Amifostine upang bawasan ang pagkatuyo sa 

bibig na dulot ng paggamot sa radiation pagkatapos ng operasyon para sa kanser sa ulo at leeg. Ang Amifostine ay nasa isang klase ng mga gamot 

na tinatawag na cytoprotectants. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagprotekta laban sa mga nakakapinsalang epekto ng mga gamot sa 

chemotherapy at paggamot sa radiation.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Amifostine ay nagmumula bilang isang pulbos na ihahalo sa likido upang iturok sa ugat (sa ugat) ng isang doktor o nars sa isang 

pasilidad na medikal. Kapag ang amifostine ay ginagamit upang protektahan ang mga bato laban sa mga mapaminsalang epekto ng 

cisplatin, karaniwan itong ibinibigay sa loob ng 15 minuto simula 30 minuto bago mo matanggap ang iyong chemotherapy na 

paggamot. Kapag ang amifostine ay ginagamit upang bawasan ang matinding pagkatuyo ng bibig na dulot ng radiation treatment, 

kadalasang ibinibigay ito sa loob ng 3 minuto simula 15–30 minuto bago ang iyong radiation treatment.

Tanungin ang iyong parmasyutiko o doktor para sa isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ginagamit din minsan ang Amifostine upang maiwasan at mabawasan ang mga side effect na nauugnay sa ilang 

mga gamot sa chemotherapy o radiation treatment at sa paggamot ng ilang uri ng mga sakit sa selula ng dugo.

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 amifostine,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa amifostine, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 
sangkap sa amifostine 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 
mga gamot para sa altapresyon. Sasabihin sa iyo ng iyong doktor na ihinto ang pagkuha ng iyong presyon ng dugo
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gamot 24 na oras bago ka tumanggap ng amifostine injection. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa 

amifostine, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa puso, isang hindi regular na tibok ng puso, pagkabigo sa puso, o isang 

stroke o ministroke.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o nagpaplanong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
tumatanggap ng amifostine, tawagan ang iyong doktor. Hindi ka dapat magpasuso sa panahon ng iyong paggamot na may 
amifostine.

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

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

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

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

ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagduduwal

pagsusuka

pamumula o pakiramdam ng init

panginginig o pakiramdam ng lamig

pangkalahatang pakiramdam ng pagkapagod

lagnat

antok

pagbahin

hiccups

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, 

tawagan kaagad ang iyong doktor:

kinakapos na paghinga

pagkahilo

malabong paningin

nanghihina

mga seizure

paninikip ng dibdib

pananakit ng dibdib

pantal

mga pantal

nangangati

kahirapan sa paghinga o paglunok
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pagbabalat o paltos ng balat

mabilis, mabagal, o malakas na tibok ng puso

Maaaring magdulot ng iba pang mga side effect ang Amifostine. 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

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, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emerhensya sa 911.

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

pagkahilo

pagkahilo

nanghihina

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

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 amifostine.

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

Ethyol®

mga pangalan

Ethiofos

Huling Binago - 12/15/2012

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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