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Bleomycin
binibigkas bilang (blee'' oh mye' sin)

MAHALAGANG BABALA:

Ang Bleomycin ay maaaring magdulot ng malala o nakamamatay na mga problema sa baga. Ang mga malubhang problema sa baga ay 

maaaring mangyari nang mas madalas sa mga matatandang pasyente at sa mga tumatanggap ng mas mataas na dosis ng gamot na ito. 

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa baga. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na 

sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: kahirapan sa paghinga, igsi ng paghinga, paghinga, lagnat, o panginginig.

Ang ilang mga tao na nakatanggap ng bleomycin injection para sa paggamot ng mga lymphoma ay nagkaroon ng matinding 

reaksiyong alerhiya. Ang reaksyong ito ay maaaring mangyari kaagad o ilang oras pagkatapos maibigay ang una o pangalawang 

dosis ng bleomycin. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: kahirapan 

sa paghinga, lagnat, panginginig, himatayin, pagkahilo, malabong paningin, sira ang tiyan, o pagkalito.

Matatanggap mo ang bawat dosis ng gamot sa isang medikal na pasilidad at maingat na susubaybayan ka 

ng iyong doktor habang tinatanggap mo ang gamot at pagkatapos.

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri upang 

suriin ang tugon ng iyong katawan sa bleomycin.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Bleomycin injection ay ginagamit nang nag-iisa o kasama ng iba pang mga gamot upang gamutin ang kanser sa ulo at leeg 

(kabilang ang kanser sa bibig, labi, pisngi, dila, panlasa, lalamunan, tonsil, at sinus) at kanser sa ari ng lalaki, testicle, cervix, at 

vulva (ang panlabas na bahagi ng ari). Ginagamit din ang Bleomycin upang gamutin ang Hodgkin's lymphoma (Hodgkin's disease) 

at non-Hodgkin's lymphoma (cancer na nagsisimula sa mga selula ng immune system) kasama ng iba pang mga gamot. Ginagamit 

din ito upang gamutin ang mga pleural effusion (isang kondisyon kapag naipon ang likido sa mga baga) na sanhi ng mga tumor 

na may kanser. Ang Bleomycin ay isang uri ng antibiotic na ginagamit lamang sa chemotherapy ng kanser. Pinapabagal o 

pinipigilan nito ang paglaki ng mga selula ng kanser sa iyong katawan.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?
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Ang Bleomycin ay nagmumula bilang isang pulbos na ihahalo sa likido at iturok sa ugat (sa ugat), intramuscularly (sa kalamnan), 

o subcutaneously (sa ilalim ng balat) ng isang doktor o nars sa isang opisinang medikal o departamento ng outpatient ng 

ospital. Ito ay karaniwang iniksyon isang beses o dalawang beses sa isang linggo. Kapag ang bleomycin ay ginagamit upang 

gamutin ang pleural effusions, ito ay hinahalo sa likido at inilagay sa chest cavity sa pamamagitan ng chest tube (plastic tube na 

inilalagay sa chest cavity sa pamamagitan ng hiwa sa balat).

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang Bleomycin ay ginagamit din minsan upang gamutin ang Kaposi's sarcoma na may kaugnayan sa acquired immunodeficiency 

syndrome (AIDS). Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng paggamit ng gamot na ito para sa 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 kumuha ng bleomycin,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa bleomycin o alinman sa mga sangkap sa bleomycin injection. 

Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, at nutritional supplement ang 

iyong iniinom o pinaplanong inumin. Maaaring kailanganin ka ng iyong doktor na subaybayan nang mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa bato o baga.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Hindi ka dapat maging buntis 
habang tumatanggap ka ng bleomycin injection. Kung ikaw ay buntis habang tumatanggap ng bleomycin, tawagan 
ang iyong doktor. Maaaring makapinsala sa fetus ang Bleomycin.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay tumatanggap ng 
bleomycin.

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 bleomycin, 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 Bleomycin. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

pamumula, paltos, lambot, o pampalapot ng balat

madilim na kulay ng balat

pantal

pagkawala ng buhok

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682125.html 2/4



4/14/22, 2:39 PM Bleomycin: MedlinePlus na Impormasyon sa Gamot

mga sugat sa bibig o dila

pagsusuka

walang gana kumain

pagbaba ng timbang

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito o 
sa mga nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor:

biglaang pamamanhid o panghihina ng mukha, braso, o binti sa isang bahagi ng katawan

biglaang pagkalito o problema sa pagsasalita o pag-unawa

biglaang pagkahilo. pagkawala ng balanse o koordinasyon

biglaang matinding sakit ng ulo

pananakit ng dibdib

nabawasan ang pag-ihi

Ang Bleomycin ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang umiinom 

ng 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

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?

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

Blenoxane®¶

¶ -Wala na sa market ang branded na produktong ito. Maaaring available ang mga generic na alternatibo.

Huling Binago - 08/15/2011
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Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble

para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022
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