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Fark etme:

Bevacizumab enjeksiyonu, bevacizumab-awwb enjeksiyonu ve bevacizumab-bvzr enjeksiyonu biyolojik 
ilaçlardır (canlı organizmalardan yapılan ilaçlar). Biyobenzer bevacizumab-awwb enjeksiyonu ve 
bevacizumab-bvzr enjeksiyonu, bevacizumab enjeksiyonuna oldukça benzerdir ve vücutta bevacizumab 
enjeksiyonu ile aynı şekilde çalışır. Bu nedenle, bu tartışmada bu ilaçları temsil etmek için bevacizumab 
enjeksiyon ürünleri terimi kullanılacaktır.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Bevacizumab enjeksiyon ürünleri kullanılmaktadır.

vücudun diğer bölgelerine yayılmış kolon (kalın bağırsak) veya rektum kanserini tedavi etmek için 
diğer kemoterapi ilaçları ile kombinasyon halinde;

Yakındaki dokulara veya vücudun diğer bölümlerine yayılmış, ameliyatla alınamayan veya diğer 
kemoterapi ilaçlarıyla tedaviden sonra geri dönen belirli akciğer kanseri türlerini tedavi etmek 
için diğer kemoterapi ilaçlarıyla birlikte;

Diğer ilaçlarla tedaviden sonra iyileşmeyen veya geri gelen glioblastoma (belirli bir kanserli 
beyin tümörü türü) tedavisi için;

vücudun diğer bölgelerine yayılmış renal hücre kanserini (RCC, böbrekte başlayan bir kanser türü) tedavi 
etmek için interferon alfa ile kombinasyon halinde;

Rahim ağzı kanserini (rahim [rahim] açılmasıyla başlayan kanser) tedavi etmek için diğer 
kemoterapi ilaçları ile kombinasyon halinde, iyileşmeyen veya diğer ilaçlarla tedaviden sonra geri 
gelen veya vücudun diğer bölgelerine yayılan;

belirli yumurtalık (yumurtaların oluştuğu kadın üreme organları), fallop tüpü (yumurtalıklardan 
salınan yumurtaları rahme taşıyan tüp) ve periton (karnı kaplayan doku tabakası) kanserinin belirli 
türlerini tedavi etmek için diğer kemoterapi ilaçları ile kombinasyon halinde iyileşmeyen veya 
diğer ilaçlarla tedaviden sonra geri gelen; ve

Daha önce kemoterapi almamış kişilerde yayılmış veya ameliyatla çıkarılamayan hepatosellüler 
karsinomu (HCC) tedavi etmek için atezolizumab ile kombinasyon halinde.
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Bevacizumab enjeksiyon ürünleri, antianjiyogenik ajanlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Tümörlere 
oksijen ve besin getiren kan damarlarının oluşumunu durdurarak çalışırlar. Bu, tümörlerin büyümesini ve 
yayılmasını yavaşlatabilir.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Bevacizumab enjeksiyon ürünleri, bir damar içine yavaşça uygulanmak üzere bir çözelti (sıvı) olarak gelir. 
Bevacizumab enjeksiyon ürünleri, bir tıbbi ofis, infüzyon merkezi veya hastanede bir doktor veya hemşire 
tarafından uygulanır. Bevacizumab enjeksiyon ürünleri genellikle 2 veya 3 haftada bir verilir. Dozlama 
programınız, sahip olduğunuz duruma, kullandığınız diğer ilaçlara ve vücudunuzun tedaviye ne kadar iyi 
yanıt verdiğine bağlı olacaktır.

Bir bevacizumab enjeksiyon ürününün ilk dozunu almanız 90 dakika sürmelidir. Bir doktor veya 
hemşire, vücudunuzun bevacizumab'a nasıl tepki verdiğini görmek için sizi yakından izleyecektir. Bir 
bevacizumab enjeksiyon ürününün ilk dozunu aldığınızda herhangi bir ciddi probleminiz yoksa, ilacın 
kalan dozlarının her birini almanız genellikle 30 ila 60 dakika sürer.

Bevacizumab enjeksiyon ürünleri, ilacın infüzyonu sırasında ciddi reaksiyonlara neden olabilir. Aşağıdaki belirtilerden 

herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuza bildirin: nefes almada zorluk veya nefes darlığı, titreme, titreme, 

terleme, baş ağrısı, göğüs ağrısı, baş dönmesi, bayılma hissi, kızarma, kaşıntı, kızarıklık veya kurdeşen. Bu veya başka 

yan etkilerle karşılaşırsanız, doktorunuzun infüzyonunuzu yavaşlatması veya tedavinizi geciktirmesi veya durdurması 

gerekebilir.

bu ilacın kullanım alanları

Bevacizumab enjeksiyonu (Avastin) bazen yaşla ilişkili maküler dejenerasyonu (AMD; dümdüz görme yeteneğinin kaybına 

neden olan ve okumayı, araba sürmeyi veya diğer işlemleri yapmayı zorlaştırabilen, devam eden bir göz hastalığı) tedavi 

etmek için de kullanılır. günlük aktiviteler). Durumunuzu tedavi etmek için bevacizumab kullanmanın riskleri hakkında 

doktorunuzla konuşun.

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

özel önlemler almalı mıyım?

Bir bevacizumab enjeksiyon ürünü almadan önce,

bevacizumab, bevacizumab-awwb, bevacizumab-bvzr, diğer ilaçlar veya bevacizumab enjeksiyon 
ürünlerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Varfarin (Coumadin, Jantoven) gibi antikoagülanlardan 
(kan sulandırıcılar) bahsettiğinizden emin olun; ve sunitinib (Sutent). Daunorubisin (Cerubidin), 
doksorubisin, epirubisin (Ellence) veya idarubisin (İdamisin) gibi bir antrasiklin (meme kanseri ve bazı 
lösemi türleri için kullanılan bir kemoterapi türü) alıyorsanız veya daha önce aldıysanız doktorunuza da 
söyleyin. . Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle 
izlemesi gerekebilir.

göğsünüzün veya pelvisinizin sol tarafına radyasyon tedavisi gördüyseniz doktorunuza söyleyin; ve şeker hastalığınız, 
yüksek tansiyonunuz, kalp yetmezliğiniz veya herhangi bir hastalığınız varsa veya daha önce olduysa
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Kalbinizi veya kan damarlarınızı etkileyen durum (kanı kalp ile vücudun diğer bölümleri arasında hareket 
ettiren tüpler). Ayrıca, yakın zamanda kan tükürdüyseniz de doktorunuza söyleyiniz.

bevacizumab enjeksiyon ürünlerinin kadınlarda kısırlığa (hamile kalma güçlüğü) neden olabileceğini 
bilmelisiniz; ancak hamile kalamayacağınızı varsaymamalısınız. Hamileyseniz veya hamile kalmayı 
planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bir bevacizumab enjeksiyon ürünü ile tedaviniz sırasında ve son 
dozunuzdan sonra en az 6 ay boyunca hamileliği önlemek için doğum kontrolünü kullanmalısınız. Bir 
bevacizumab enjeksiyon ürünü kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. Bevacizumab fetüse 
zarar verebilir ve gebelik kaybı riskini artırabilir.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bir bevacizumab enjeksiyon ürünü ile tedaviniz 
sırasında ve son dozunuzdan sonra en az 6 ay boyunca emzirmemelisiniz.

Bu ilacın yumurtalık yetmezliğine neden olabileceğini bilmelisiniz. Bevacizumabın kadınlarda neden olduğu kısırlık riski 
hakkında doktorunuzla konuşun. Bevacizumab enjeksiyon ürününü kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla 
konuşun.

Yakın zamanda ameliyat olduysanız veya diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat olmayı 
planlıyorsanız doktorunuza söyleyin. Ameliyat olmayı planlıyorsanız, doktorunuz ameliyattan en az 28 
gün önce bir bevacizumab enjeksiyon ürünü ile tedavinizi durduracaktır. Yakın zamanda ameliyat 
olduysanız, en az 28 gün geçene ve bölge tamamen iyileşene kadar bevacizumab enjeksiyon ürünü 
almamalısınız.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bir doz bevacizumab enjeksiyon ürünü almak için randevunuzu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede 

doktorunuzu arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Bevacizumab enjeksiyon ürünleri yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri 
şiddetliyse veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

baş dönmesi

iştah kaybı

göğüste ağrılı yanma hissi

yemeklerin tadına bakma yeteneğinde değişiklik

ishal

kilo kaybı

ciltte veya ağızda yaralar

ses değişiklikleri

artmış veya azalmış gözyaşı

tıkalı veya burun akıntısı
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kas veya eklem ağrısı

uyku problemi

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

diş etlerinizden burun kanaması veya kanama; kahve telvesi gibi görünen kan veya materyal tükürmek veya kusmak; 
olağandışı kanama veya morarma; artan adet akışı veya vajinal kanama; pembe, kırmızı veya koyu kahverengi idrar; 
kırmızı veya katranlı siyah bağırsak hareketleri; veya baş ağrısı, baş dönmesi veya halsizlik

yutma zorluğu

yavaş veya zor konuşma

baygınlık

bir kol veya bacağın zayıflığı veya uyuşması

göğüs ağrısı

kollarda, boyunda, çenede, midede veya sırtta ağrı

nefes darlığı veya hırıltı

nöbetler

Aşırı yorgunluk

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

görme değişikliği veya görme kaybı

boğaz ağrısı, ateş, titreme ve diğer enfeksiyon belirtileri

yüz, gözler, mide, eller, ayaklar, ayak bilekleri veya alt bacakların şişmesi

açıklanamayan kilo alımı

köpüklü idrar

sadece bir bacakta ağrı, hassasiyet, sıcaklık, kızarıklık veya şişlik

ciltte kızarıklık, kaşıntı veya pullanma

mide ağrısı, kabızlık, mide bulantısı, kusma, titreme veya ateş

Bevacizumab enjeksiyon ürünleri başka 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
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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.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın. Bir bevacizumab enjeksiyon ürünü ile tedaviniz sırasında doktorunuz 

kan basıncınızı kontrol edecek ve idrarınızı düzenli olarak test edecektir.

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

Avastin®(bevacizumab)

Mvasi®(bevacizumab-awwb)

Zirabev®(bevacizumab-bvzr)
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