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Bleomycin
ออกเสียงว่า (blee'' oh mye' sin)

คําเตือนทีส่ําคัญ:

Bleomycin อาจทําใหเ้กิดปัญหาปอดทีรุ่นแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต ปัญหาปอดอย่างรุนแรงอาจเกิดขึ้นได้บ่อยในผูป้่วย
สูงอายุและในผู้ป่วยที่ได้รับยานีใ้นปริมาณที่สูงขึ้น แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคปอด
มาก่อน หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ทันท:ี หายใจลําบาก หายใจลําบาก หายใจมีเสียงหวีด มีไข้ หรือหนาว
สั่น

บางคนที่ได้รับการฉีด Bleomycin เพื่อรักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองมีอาการแพอ้ย่างรุนแรง ปฏิกิริยานีอ้าจเกิดขึ้นทันทหีรือ
หลายชั่วโมงหลังจากได้รับยาบลโีอมัยซินครั้งแรกหรือครั้งที่สอง หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ใหโ้ทรเรียกแพทย์ทันท:ี 
หายใจลําบาก มีไข้ หนาวสั่น เป็นลม เวียนศีรษะ มองเห็นภาพซ้อน ปวดท้อง หรือสับสน

คุณจะไดร้ับยาแต่ละขนาดในสถานพยาบาล และแพทยจ์ะตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังในขณะที่คุณได้รับยาและหลัง
จากนั้น

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อ Bleomycin

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Bleomycin ใช้เพียงอย่างเดียวหรือใชร้่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งศีรษะและลําคอ (รวมถึงมะเร็งช่องปาก ริมฝีปาก 
แก้ม ลิ้น เพดานปาก คอหอย ทอนซิล และไซนัส) และมะเร็งขององคชาต อัณฑะ ปากมดลูก และ ช่องคลอด (ส่วนนอกของช่อง
คลอด) Bleomycin ยังใช้รักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิด Hodgkin's (โรค Hodgkin's) และมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดนอน-
Hodgkin's (มะเร็งที่เริ่มต้นในเซลลข์องระบบภูมิคุ้มกัน) ร่วมกับยาอื่นๆ นอกจากนีย้ังใชใ้นการรักษาภาวะเยื่อหุ้มปอด (ภาวะที่
ของเหลวสะสมในปอด) ที่เกิดจากเนื้องอกมะเร็ง Bleomycin เป็นยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่งทีใ่ช้ในเคมบีําบัดมะเร็งเท่านั้น มันช้าหรือหยุด
การเจริญเติบโตของเซลลม์ะเร็งในร่างกายของคุณ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?
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Bleomycin มาในรูปแบบผงสําหรับผสมกับของเหลวและฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (เข้าเส้นเลือด) เข้ากล้ามเนื้อ (เข้ากล้ามเนื้อ) หรือฉีด
เข้าใต้ผิวหนัง (ใต้ผิวหนัง) โดยแพทยห์รือพยาบาลในสํานักงานแพทย์หรือแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล มักจะฉีดสัปดาหล์ะ
ครั้งหรือสองครั้ง เมื่อใชบ้ลีโอมัยซินในการรักษาโรคเยื่อหุ้มปอด จะถูกผสมกับของเหลวและวางในช่องอกผ่านทางท่ออก (หลอด
พลาสติกที่วางในช่องอกผ่านทางผิวหนัง)

ใช้สําหรับยานี้

บางครั้งกใ็ช้ Bleomycin เพื่อรักษา Kaposi's sarcoma ที่เกี่ยวข้องกับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ได้มา (AIDS) พูดคุยกับ
แพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานีส้ําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนรับประทานบลโีอมัยซิน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรของคุณทราบ หากคุณแพบ้ลีโอมัยซินหรือส่วนผสมใด ๆ ในการฉีดบลีโอมัยซิน สอบถามเภสัชกร
ของคุณเพื่อดรูายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ 
แพทย์ของคุณอาจต้องตรวจสอบผลข้างเคียงของคุณอย่างระมัดระวัง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคไตหรือปอด

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร คุณไม่ควรตั้งครรภใ์นขณะที่คุณได้รับการฉีดบลี
โอมัยซิน หากคุณตั้งครรภข์ณะรับบลีโอมัยซิน ให้ติดต่อแพทย์ของคุณ Bleomycin อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังรับบลีโอมัยซิน

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ให้ทานอาหารตามปกตติ่อไปเว้นแต่แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบ

ฉันควรทําอย่างไรถ้าฉันลืมยา?

หากคุณไม่ไดร้ับการนัดหมายเพื่อรับ Bleomycin ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณโดยเร็วที่สุด

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

Bleomycin อาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไมห่ายไป:

แดง, พุพอง, อ่อนโยนหรือหนาของผิวหนัง

สีผิวคลํ้า

ผื่น

ผมร่วง
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แผลทีป่ากหรือลิ้น

อาเจียน

เบื่ออาหาร

ลดนํ้าหนัก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

อาการชาหรืออ่อนแรงอย่างกะทันหันทีใ่บหน้า แขน หรือขาข้างใดข้างหนึ่งของร่างกาย

สับสนกะทันหันหรือมีปัญหาในการพูดหรือเข้าใจ

อาการวิงเวียนศีรษะอย่างกะทันหัน สูญเสียการทรงตัวหรือการประสานงาน

ปวดหัวรุนแรงกะทันหัน

อาการเจ็บหน้าอก

ปัสสาวะน้อยลง

Bleomycin อาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่น ๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน

ชื่อแรนด์

Blenoxane®¶

¶ -สินค้าแบรนดน์ี้ไม่มีวางจําหน่ายแล้ว อาจมทีางเลือกทั่วไป

แก้ไขล่าสุด - 08/15/2011
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เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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