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Bendamustin Enjeksiyonu
(ben'' da mus' genç) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Bendamustin enjeksiyonu, kronik lenfositik lösemiyi (KLL; beyaz kan hücrelerinin bir tür kanseri) tedavi etmek 
için kullanılır. Bendamustin enjeksiyonu, yavaş yayılan, ancak başka bir ilaçla tedavi sırasında veya sonrasında 
kötüleşmeye devam eden bir tür Hodgkins olmayan lenfoma (NHL: normalde enfeksiyonla savaşan bir tür 
beyaz kan hücresinde başlayan kanser) tedavisinde de kullanılır. Bendamustin, alkilleyici ajanlar adı verilen bir 
ilaç sınıfındadır. Mevcut kanser hücrelerini öldürerek ve yeni kanser hücrelerinin büyümesini sınırlayarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Bendamustin, bir tıbbi ofis veya hastane polikliniğinde bir doktor veya hemşire tarafından 10 dakikada 
intravenöz (damar içine) enjekte edilecek veya 30 veya 60 dakikada intravenöz olarak infüze edilecek bir çözelti 
(sıvı) veya sıvı ile karıştırılacak bir toz olarak gelir. Bendamustin enjeksiyonu KLL'yi tedavi etmek için 
kullanıldığında, genellikle 2 gün boyunca günde bir kez enjekte edilir, ardından ilaç verilmediğinde 26 gün 
boyunca enjekte edilir. Bu tedavi periyoduna siklus denir ve siklus 6 siklusa kadar her 28 günde bir 
tekrarlanabilir. NHL'yi tedavi etmek için bendamustin enjeksiyonu kullanıldığında, genellikle 2 gün boyunca 
günde bir kez, ardından ilaç verilmediğinde 19 gün enjekte edilir. Bu tedavi döngüsü, 8 döngüye kadar 21 
günde bir tekrarlanabilir.

Bazı yan etkiler yaşarsanız, doktorunuzun tedavinizi ertelemesi ve dozunuzu ayarlaması gerekebilir. 
Doktorunuz ayrıca belirli yan etkileri önlemek veya tedavi etmek için size başka ilaçlar da verebilir. 
Bendamustin enjeksiyonu ile tedaviniz sırasında doktorunuza nasıl hissettiğinizi mutlaka söyleyin.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Bendamustin enjeksiyonu almadan önce,

bendamustine, diğer ilaçlara veya bendamustin enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz 
varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.
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aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: 
siprofloksasin (Cipro), fluvoksamin (Luvox ve omeprazol (Prilosec) Doktorunuzun ilaçlarınızın dozlarını 
değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç bendamustin ile 
etkileşime girebilir. Bu nedenle, bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere, aldığınız tüm ilaçları 
doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

doktorunuza sitomegalovirüs enfeksiyonu (CMV; zayıf bağışıklık sistemi olan hastalarda semptomlara 
neden olabilen viral bir enfeksiyon), hepatit B virüsü enfeksiyonu (HBV; devam eden bir karaciğer 
enfeksiyonu), tüberküloz (TB; ciddi bir enfeksiyon) olup olmadığınızı söyleyin. akciğerleri ve bazen 
vücudun diğer kısımlarını etkileyen), herpes zoster (zona; geçmişte su çiçeği geçirmiş kişilerde 
görülebilen bir döküntü) veya böbrek veya karaciğer hastalığı.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız doktorunuza 
söyleyiniz. Bendamustin enjeksiyonu alırken siz veya eşiniz hamile kalmamalısınız. Bendamustin 
enjeksiyonu ile tedaviniz sırasında ve sonrasında 3 ay boyunca kendinizde veya eşinizde hamileliği önlemek 
için doğum kontrolü kullanmalısınız. Sizin için işe yarayacak doğum kontrol yöntemleri hakkında 
doktorunuzla konuşun. Bendamustin enjeksiyonu sırasında siz veya eşiniz hamile kalırsa doktorunuzu 
arayın. Bendamustin enjeksiyonu fetüse zarar verebilir.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bendamustin tedavisi sırasında emzirmemelisiniz.

bendamustin enjeksiyonunun sizi yorabileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini 
bilene kadar araba veya makine kullanmayın.

Tütün ürünleri kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Sigara içmek bu ilacın etkinliğini 
azaltabilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bir doz bendamustin enjeksiyonu almak için randevu alamıyorsanız hemen doktorunuzu arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı

kusma

ishal

göğüste ağrılı yanma hissi

kabızlık

mide ağrısı veya şişme

ağızda yaralar veya beyaz lekeler
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kuru ağız

ağızda kötü tat veya yemeklerin tadına bakmada zorluk

iştah kaybı

kilo kaybı

baş ağrısı

endişe

depresyon

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

sırt, kemik, eklem, kol veya bacak ağrısı

kuru cilt

terlemek

gece terlemeleri

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

ilacın enjekte edildiği yerde ağrı

kurdeşen

döküntü

kaşıntı

ciltte kabarma veya soyulma

nefes alma veya yutma zorluğu

gözlerin, yüzün, dudakların, dilin, kolların, ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

nefes darlığı

göğüs ağrısı

hızlı nabız

aşırı yorgunluk veya zayıflık

soluk ten

ateş, titreme, öksürük veya diğer enfeksiyon belirtileri

mide bulantısı; kusma; olağandışı kanama veya morarma; ciltte veya gözlerde sararma, koyu renkli 
idrar veya açık renkli dışkı; midenin sağ üst tarafında hassasiyet

Bendamustin enjeksiyonu bazı erkeklerde kısırlığa neden olabilir. Bu kısırlık tedaviden sonra sona 
erebilir, birkaç yıl sürebilir veya kalıcı olabilir. Bu ilacı almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.
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Bazı insanlar bendamustin enjeksiyonu kullanırken başka kanser türleri geliştirdiler. Bendamustin 
enjeksiyonunun bu kanserlerin gelişmesine neden olup olmadığını söylemek için yeterli bilgi yoktur. Bu 
ilacı almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bendamustin enjeksiyonu diğer yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı alırken olağandışı 
sorunlarınız 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 şunları içerebilir:

hızlı, düzensiz veya vuran kalp atışı

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun bendamustin enjeksiyonuna 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

belrapzo®

Bendeka®

Treanda®
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Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608034.html 4/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
https://www.poisonhelp.org/help


15.04.22, 12:10 Bendamustin Enjeksiyonu: MedlinePlus İlaç Bilgileri

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi
AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 

Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma
ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608034.html 5/5

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

	Untitled

