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Bevacizumab Injection
binibigkas bilang (be va siz' yoo mab)

Paunawa:

Ang bevacizumab injection, bevacizumab-awwb injection, at bevacizumab-bvzr injection ay mga biologic na gamot (mga 

gamot na ginawa mula sa mga buhay na organismo). Ang biosimilar bevacizumab-awwb injection at bevacizumab-bvzr 

injection ay lubos na katulad ng bevacizumab injection at gumagana sa parehong paraan tulad ng bevacizumab injection sa 

katawan. Samakatuwid, ang terminong bevacizumab injection na mga produkto ay gagamitin upang kumatawan sa mga 

gamot na ito sa talakayang ito.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang mga produktong iniksyon ng Bevacizumab

kasabay ng iba pang mga gamot sa chemotherapy upang gamutin ang kanser sa colon (malaking bituka) o 
tumbong na kumalat sa ibang bahagi ng katawan;

kasama ng iba pang mga gamot sa chemotherapy upang gamutin ang ilang uri ng kanser sa baga na kumalat sa 
mga kalapit na tisyu o iba pang bahagi ng katawan, na hindi maalis sa pamamagitan ng operasyon, o bumalik 
pagkatapos ng paggamot sa iba pang mga gamot sa chemotherapy;

upang gamutin ang glioblastoma (isang uri ng cancerous na tumor sa utak) na hindi bumuti o bumalik 
pagkatapos ng paggamot sa iba pang mga gamot;

kasama ng interferon alfa para gamutin ang renal cell cancer (RCC, isang uri ng kanser na nagsisimula sa 
bato) na kumalat sa ibang bahagi ng katawan;

kasama ng iba pang mga gamot sa chemotherapy upang gamutin ang cervical cancer (kanser na nagsisimula sa 
pagbubukas ng matris [sinapupunan]) na hindi bumuti o bumalik pagkatapos ng paggamot sa ibang mga gamot 
o kumalat sa ibang bahagi ng katawan;

kasabay ng iba pang mga gamot sa chemotherapy para gamutin ang ilang uri ng ovarian (mga organong pang-
reproduktibo ng babae kung saan nabubuo ang mga itlog), fallopian tube (tube na nagdadala ng mga itlog na inilabas 
ng mga obaryo patungo sa matris), at peritoneal (layer ng tissue na naglinya sa tiyan) kanser na hindi bumuti o bumalik 
pagkatapos ng paggamot sa iba pang mga gamot; at

kasama ng atezolizumab para gamutin ang hepatocellular carcinoma (HCC) na kumalat o hindi maalis sa 
pamamagitan ng operasyon sa mga taong hindi pa nakakatanggap ng chemotherapy.
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Ang mga produktong iniksyon ng Bevacizumab ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na mga antiangiogenic agent. Gumagana ang mga ito sa 

pamamagitan ng pagtigil sa pagbuo ng mga daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at nutrients sa mga tumor. Ito ay maaaring makapagpabagal sa 

paglaki at pagkalat ng mga tumor.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang mga produktong iniksyon ng Bevacizumab ay nagmumula bilang isang solusyon (likido) upang mabagal na maibigay sa isang ugat. Ang 

mga produktong iniksyon ng Bevacizumab ay pinangangasiwaan ng isang doktor o nars sa isang opisinang medikal, sentro ng pagbubuhos, o 

ospital. Ang mga produktong Bevacizumab injection ay karaniwang ibinibigay isang beses bawat 2 o 3 linggo. Ang iyong iskedyul ng dosing ay 

depende sa kondisyon na mayroon ka, ang iba pang mga gamot na iyong ginagamit, at kung gaano kahusay tumugon ang iyong katawan sa 

paggamot.

Dapat tumagal ng 90 minuto para matanggap mo ang iyong unang dosis ng isang produktong bevacizumab injection. Ang isang doktor o 

nars ay babantayan kang mabuti upang makita kung ano ang reaksyon ng iyong katawan sa bevacizumab. Kung wala kang anumang 

mabibigat na problema kapag natanggap mo ang iyong unang dosis ng isang produktong bevacizumab injection, karaniwang tatagal ng 

30 hanggang 60 minuto para matanggap mo ang bawat isa sa iyong natitirang dosis ng gamot.

Ang mga produktong iniksyon ng Bevacizumab ay maaaring magdulot ng mga seryosong reaksyon sa panahon ng pagbubuhos ng gamot. Kung 

makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, sabihin kaagad sa iyong doktor: kahirapan sa paghinga o igsi ng paghinga, 

panginginig, panginginig, pagpapawis, pananakit ng ulo, pananakit ng dibdib, pagkahilo, pagkahilo, pamumula, pangangati, pantal, o pamamantal. 

Maaaring kailanganin ng iyong doktor na pabagalin ang iyong pagbubuhos, o antalahin o ihinto ang iyong paggamot kung nakakaranas ka ng mga 

ito o iba pang mga side effect.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang Bevacizumab injection (Avastin) ay ginagamit din minsan upang gamutin ang basang age-related macular degeneration (AMD; isang patuloy 

na sakit sa mata na nagiging sanhi ng pagkawala ng kakayahang makakita ng diretso at maaaring maging mas mahirap na magbasa, 

magmaneho, o magsagawa ng iba pa. araw-araw na gawain). Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng 

bevacizumab upang gamutin ang 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 produktong bevacizumab injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa bevacizumab, bevacizumab-awwb, bevacizumab-
bvzr, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga sangkap sa bevacizumab injection na mga produkto.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, 
at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Siguraduhing banggitin ang mga anticoagulants (mga 
pampanipis ng dugo) tulad ng warfarin (Coumadin, Jantoven); at sunitinib (Sutent). Sabihin din sa iyong doktor kung umiinom 
ka o kung umiinom ka na ng anthracycline (isang uri ng chemotherapy na ginagamit para sa kanser sa suso at ilang uri ng 
leukemia) tulad ng daunorubicin (Cerubidine), doxorubicin, epirubicin (Ellence), o idarubicin (Idamycin) . 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 nagamot ka na sa radiation therapy sa kaliwang bahagi ng iyong dibdib o pelvis; at kung 
mayroon o nagkaroon ka na ng diabetes, mataas na presyon ng dugo, pagpalya ng puso, o anupaman
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kondisyon na nakakaapekto sa iyong puso o mga daluyan ng dugo (mga tubo na nagpapalipat ng dugo sa pagitan ng puso at 
iba pang bahagi ng katawan). Gayundin, sabihin sa iyong doktor kung kamakailan kang umubo ng dugo.

dapat mong malaman na ang mga produktong iniksyon ng bevacizumab ay maaaring maging sanhi ng pagkabaog sa mga kababaihan 

(nahihirapang maging buntis); gayunpaman, hindi mo dapat ipagpalagay na hindi ka mabubuntis. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis 

o planong magbuntis. Dapat kang gumamit ng birth control upang maiwasan ang pagbubuntis sa panahon ng iyong paggamot sa isang 

produkto ng bevacizumab injection at nang hindi bababa sa 6 na buwan pagkatapos ng iyong huling dosis. Kung ikaw ay buntis habang 

gumagamit ng produkto ng bevacizumab injection, tawagan ang iyong doktor. Maaaring mapinsala ng Bevacizumab ang fetus at mapataas 

ang panganib ng pagkawala ng pagbubuntis.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso. Hindi ka dapat magpasuso sa panahon ng iyong paggamot na may produkto ng 

bevacizumab injection at nang hindi bababa sa 6 na buwan pagkatapos ng iyong huling dosis.

dapat mong malaman na ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng ovarian failure. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa panganib ng kawalan ng 

katabaan sa mga kababaihan na dulot ng bevacizumab. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng produktong 

bevacizumab injection.

sabihin sa iyong doktor kung kamakailan kang nagkaroon ng operasyon o kung plano mong magpaopera, kabilang ang operasyon sa 

ngipin. Kung naka-iskedyul kang operahan, ihihinto ng iyong doktor ang iyong paggamot na may produktong bevacizumab injection 

nang hindi bababa sa 28 araw bago ang operasyon. Kung kamakailan kang nagkaroon ng operasyon, hindi ka dapat tumanggap ng 

produktong bevacizumab injection hanggang sa lumipas ang hindi bababa sa 28 araw at hanggang sa ganap na gumaling ang lugar.

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.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kung napalampas mo ang isang appointment upang makatanggap ng isang dosis ng isang produkto ng bevacizumab injection, tawagan ang iyong doktor sa lalong 

madaling panahon.

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

Maaaring magdulot ng mga side effect ang mga produkto ng Bevacizumab injection. Sabihin sa iyong doktor kung 

malubha o hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagkahilo

walang gana kumain

heartburn

pagbabago sa kakayahang makatikim ng pagkain

pagtatae

pagbaba ng timbang

mga sugat sa balat o sa bibig

pagbabago ng boses

nadagdagan o nabawasan ang mga luha

barado o sipon ang ilong
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pananakit ng kalamnan o kasukasuan

problema sa pagtulog

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

tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emergency na medikal na paggamot:

pagdurugo ng ilong o pagdurugo mula sa iyong gilagid; pag-ubo o pagsusuka ng dugo o materyal na mukhang butil ng kape; 
hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa; nadagdagan ang daloy ng regla o pagdurugo ng vaginal; rosas, pula, o maitim na 
kayumangging ihi; pula o mabagal na itim na pagdumi; o sakit ng ulo, pagkahilo, o panghihina

hirap lumunok

mabagal o mahirap na pananalita

panghihina

kahinaan o pamamanhid ng braso o binti

pananakit ng dibdib

pananakit sa mga braso, leeg, panga, tiyan, o itaas na likod

igsi sa paghinga o wheezing

mga seizure

matinding pagod

pagkalito

pagbabago sa paningin o pagkawala ng paningin

namamagang lalamunan, lagnat, panginginig, at iba pang mga palatandaan ng impeksyon

pamamaga ng mukha, mata, tiyan, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

hindi maipaliwanag na pagtaas ng timbang

mabula na ihi

sakit, lambot, init, pamumula, o pamamaga sa isang binti lamang

pamumula, pangangati, o pamumula ng balat

pananakit ng tiyan, paninigas ng dumi, pagduduwal, pagsusuka, panginginig, o lagnat

Ang mga produktong iniksyon ng Bevacizumab ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang 

mga problema habang tinatanggap ang 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
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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.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor. Susuriin ng iyong doktor ang iyong presyon ng dugo at regular na susuriin ang iyong ihi sa 

panahon ng iyong paggamot gamit ang isang produktong bevacizumab injection.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-thecounter) 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

Avastin®(bevacizumab)

Mvasi®(bevacizumab-awwb)

Zirabev®(bevacizumab-bvzr)

Huling Binago - 02/15/2022

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
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National Institutes of Health
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