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bleomisin
(blee'' oh mye' günah) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Bleomisin, ciddi veya yaşamı tehdit eden akciğer sorunlarına neden olabilir. Yaşlı hastalarda ve bu ilacı daha 
yüksek dozlarda alanlarda ciddi akciğer sorunları daha sık ortaya çıkabilir. Akciğer hastalığınız varsa veya daha 
önce geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın: nefes almada zorluk, nefes darlığı, hırıltılı solunum, ateş veya titreme.

Lenfoma tedavisi için bleomisin enjeksiyonu alan bazı kişilerde şiddetli alerjik reaksiyon görülmüştür. Bu 
reaksiyon, birinci veya ikinci bleomisin dozu verildikten hemen veya birkaç saat sonra ortaya çıkabilir. 
Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız derhal doktorunuzu arayın: nefes almada zorluk, 
ateş, titreme, bayılma, baş dönmesi, bulanık görme, mide rahatsızlığı veya kafa karışıklığı.

Her doz ilacı bir tıbbi tesiste alacaksınız ve doktorunuz ilacı alırken ve sonrasında sizi dikkatle 
izleyecektir.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun bleomisine tepkisini 

kontrol etmek için bazı testler isteyecektir.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Bleomisin enjeksiyonu, baş ve boyun kanserini (ağız, dudak, yanak, dil, damak, boğaz, bademcikler ve 
sinüsler dahil) ve penis, testis, serviks kanserini tedavi etmek için tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte 
kullanılır. vulva (vajinanın dış kısmı). Bleomisin, Hodgkin lenfomasını (Hodgkin hastalığı) ve Hodgkin 
olmayan lenfomayı (bağışıklık sistemi hücrelerinde başlayan kanser) diğer ilaçlarla birlikte tedavi etmek 
için de kullanılır. Ayrıca kanserli tümörlerin neden olduğu plevral efüzyonları (akciğerlerde sıvı toplanması 
durumu) tedavi etmek için kullanılır. Bleomisin, sadece kanser kemoterapisinde kullanılan bir antibiyotik 
türüdür. Vücudunuzdaki kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatır veya durdurur.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?
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Bleomisin, bir tıbbi ofis veya hastane ayakta tedavi bölümünde bir doktor veya hemşire tarafından sıvı ile 
karıştırılacak ve damar içine (damar içine), kas içine (kas içine) veya deri altına (deri altına) enjekte edilecek bir 
toz olarak gelir. Genellikle haftada bir veya iki kez enjekte edilir. Bleomisin plevral efüzyonları tedavi etmek 
için kullanıldığında, sıvı ile karıştırılır ve bir göğüs tüpü (derideki bir kesikten göğüs boşluğuna yerleştirilen 
plastik tüp) yoluyla göğüs boşluğuna yerleştirilir.

bu ilacın kullanım alanları

Bleomisin bazen edinilmiş immün yetmezlik sendromuna (AIDS) bağlı Kaposi sarkomunu tedavi etmek 
için de kullanılır. Durumunuz için bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

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

özel önlemler almalı mıyım?

Bleomisin almadan önce,

bleomisin veya bleomisin enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve 
eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

doktorunuza ve eczacınıza hangi reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve besin takviyelerini 
aldığınızı veya almayı planladığınızı söyleyin. Doktorunuzun sizi yan etkiler açısından dikkatle izlemesi 
gerekebilir.

böbrek veya akciğer hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bleomisin 
enjeksiyonu alırken hamile kalmamalısınız. Bleomisin alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. 
Bleomisin fetüse zarar verebilir.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya dişçiye bleomisin aldığınızı 
söyleyin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bleomisin almak için randevunuzu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede doktorunuzu arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

ciltte kızarıklık, kabarma, hassasiyet veya kalınlaşma

koyu ten rengi

döküntü

saç kaybı
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ağızda veya dilde yaralar

kusma

iştah kaybı

kilo kaybı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuzu arayın:

vücudun bir tarafında yüz, kol veya bacakta ani uyuşukluk veya güçsüzlük

ani kafa karışıklığı veya konuşma veya anlama güçlüğü

ani baş dönmesi. denge veya koordinasyon kaybı

ani şiddetli baş ağrısı

göğüs ağrısı

azalmış idrara çıkma

Bleomisin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz 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.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

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

Blenoksan®¶

¶ -Bu markalı ürün artık piyasada yok. Genel alternatifler mevcut olabilir.
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