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Bortezomib
binibigkas bilang (bor tez' oh mib)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Bortezomib ay ginagamit upang gamutin ang mga taong may multiple myeloma (isang uri ng kanser sa bone marrow). Ginagamit din ang Bortezomib 

upang gamutin ang mga taong may mantle cell lymphoma (isang mabilis na lumalagong kanser na nagsisimula sa mga selula ng immune system). Ang 

Bortezomib ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na antineoplastic agent. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpatay sa mga selula ng kanser.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Dumarating ang Bortezomib bilang isang solusyon (likido) upang mag-iniksyon sa isang ugat o subcutaneously (sa ilalim ng balat). Ang Bortezomib 

ay ibinibigay ng isang doktor o nars sa isang medikal na opisina o klinika. 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.

Siguraduhing sabihin sa iyong doktor kung ano ang iyong nararamdaman sa panahon ng iyong paggamot. Maaaring ihinto ng iyong 

doktor ang iyong paggamot nang ilang sandali o bawasan ang iyong dosis ng bortezomib kung nakakaranas ka ng mga side effect ng 

gamot.

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

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 gamitin ang bortezomib,

sabihin sa iyong doktor at tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung ikaw ay allergic sa bortezomib, mannitol, anumang iba pang mga gamot, 

boron, o alinman sa mga sangkap sa bortezomib. Tanungin ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, o 
nutritional supplement na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga 
sumusunod: clarithromycin (Biaxin, sa PrevPac); ilang mga antifungal tulad ng itraconazole (Sporanox) o ketoconazole 
(Nizoral); idelalisib (Zydelig); mga gamot upang gamutin ang diabetes o mataas na presyon ng dugo; ilang mga gamot 
para gamutin ang human immunodeficiency virus (HIV) o acquired immunodeficiency
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syndrome (AIDS) tulad ng indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir), o saquinavir (Invirase); ilang mga gamot 
upang gamutin ang mga seizure tulad ng carbamazepine (Carbatrol, Tegretol), phenobarbital (Luminal, Solfoton), o phenytoin 
(Dilantin, Phenytek); nefazodone; ribociclib (Kisqali, Kisqali, sa Femera); rifabutin (Mycobutin); o rifampin (Rifadin, Rifamate, 
Rimactane, iba pa). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka 
nang mabuti para sa mga side effect. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa bortezomib, kaya 
siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas 
sa listahang ito.

sabihin sa iyong doktor kung anong mga herbal na produkto ang iyong iniinom, lalo na ang St. John's wort.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw o sinuman sa iyong pamilya ay nagkaroon o nagkaroon na ng sakit sa puso at kung mayroon ka 

o nagkaroon na ng herpes infection (mga cold sores, shingles, o genital sores); diabetes; nanghihina; mataas na kolesterol (taba sa 

dugo); mababa o mataas na presyon ng dugo; peripheral neuropathy (pamamanhid, pananakit, tingling, o nasusunog na 

pakiramdam sa paa o kamay) o panghihina o pagkawala ng pakiramdam o reflexes sa isang bahagi ng iyong katawan; o sakit sa 

bato o atay. Sabihin din sa iyong doktor kung naninigarilyo ka o umiinom ng maraming alkohol.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o planong magbuntis. Ang Bortezomib ay maaaring makapinsala sa fetus. Gumamit ng birth 

control upang maiwasan ang pagbubuntis sa panahon ng iyong paggamot sa bortezomib at nang hindi bababa sa 7 buwan pagkatapos ng 

iyong huling dosis. Kung ikaw ay isang lalaki na may babaeng kinakasama na maaaring mabuntis, siguraduhing gumamit ng birth control sa 

panahon ng iyong paggamot sa bortezomib at nang hindi bababa sa 4 na buwan pagkatapos ng iyong huling dosis. Tanungin ang iyong doktor 

kung mayroon kang mga tanong tungkol sa mga uri ng birth control na gagana para sa iyo. Kung ikaw o ang iyong kapareha ay buntis habang 

gumagamit ng bortezomib o sa loob ng 7 buwan pagkatapos ng iyong huling dosis, tawagan kaagad ang iyong doktor.

huwag magpasuso sa panahon ng iyong paggamot sa bortezomib at sa loob ng 2 buwan pagkatapos ng iyong huling dosis.

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

dapat mong malaman na ang bortezomib ay maaaring magdulot sa iyo ng antok, pagkahilo, o pagkahilo, o maging sanhi ng pagkahilo o panlalabo ng paningin. 

Huwag magmaneho ng kotse o magpatakbo ng makinarya o mga mapanganib na kasangkapan hanggang sa malaman mo kung paano nakakaapekto sa iyo 

ang gamot na ito.

dapat mong malaman na ang bortezomib ay maaaring magdulot ng pagkahilo, pagkahilo, at pagkahilo kapag mabilis kang 
bumangon mula sa pagkakahiga. Ito ay mas karaniwan sa mga taong nahimatay sa nakaraan, mga taong na-dehydrate, at 
mga taong umiinom ng mga gamot na nagpapababa ng presyon ng dugo. Upang maiwasan ang problemang ito, dahan-
dahang bumangon sa kama, ipahinga ang iyong mga paa sa sahig nang ilang minuto bago tumayo.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pagkain ng grapefruit at pag-inom ng grapefruit juice habang ginagamit ang gamot na ito.

Uminom ng maraming likido araw-araw sa panahon ng iyong paggamot sa bortezomib, lalo na kung ikaw ay nagsusuka o 

nagtatae.

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

Kung napalampas mo ang isang appointment upang makatanggap ng dosis ng bortezomib, tawagan kaagad ang iyong doktor.

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

Ang Bortezomib ay maaaring maging sanhi ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi 

nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito, o iyong nasa seksyong MGA ESPESYAL NA PAG-Iingat:
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pangkalahatang kahinaan

pagkapagod

pagduduwal

pagsusuka

pagtatae

pagtitibi

walang gana kumain

sakit sa tyan

sakit ng ulo

pananakit, pamumula, pasa, pagdurugo, o paninigas sa lugar ng iniksyon

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

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

kaagad ang iyong doktor:

kahinaan sa mga braso o binti, mga pagbabago sa pakiramdam ng pagpindot, o sakit, pagkasunog, pamamanhid, o pangingilig sa 

mga kamay, braso, binti, o paa

biglaang pananakit ng pamamaril o pagsaksak, patuloy na pananakit o nasusunog na pananakit, o panghihina ng kalamnan

igsi sa paghinga, mabilis na tibok ng puso, sakit ng ulo, pagkahilo, maputlang balat, pagkalito, o pagkapagod

pamamaga ng mga paa, bukung-bukong, o ibabang binti

pantal, pantal, pangangati

pamamaos, hirap sa paglunok o paghinga, o pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, mata, o 
kamay

lagnat, pananakit ng lalamunan, panginginig, ubo o iba pang senyales ng impeksyon

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo

itim at nalalabing dumi, pulang dugo sa dumi, madugong suka, o materyal na nagsusuka na mukhang butil ng 
kape

malabo na pananalita o kawalan ng kakayahang magsalita o maunawaan ang pananalita, pagkalito, pagkalumpo (pagkawala ng kakayahang 

ilipat ang isang bahagi ng katawan), pagbabago ng paningin, o pagkawala ng paningin, balanse, koordinasyon, memorya o kamalayan

nanghihina, malabong paningin, pagkahilo, pagduduwal, o pananakit ng kalamnan

presyon o pananakit ng dibdib, mabilis na tibok ng puso, pamamaga ng mga bukung-bukong o paa, o igsi ng paghinga

ubo, igsi ng paghinga, paghinga, o hirap sa paghinga

sakit ng ulo, pagkalito, mga seizure, pagkapagod, o pagkawala ng paningin o mga pagbabago

may pinpoint-sized na mga purple na tuldok sa ilalim ng balat, lagnat, pagkapagod, pagkahilo, igsi ng paghinga, 
pasa, pagkalito, pagkaantok, mga seizure, pagbaba ng pag-ihi, dugo sa ihi, o pamamaga sa mga binti

lagnat, pananakit ng ulo, panginginig, pagduduwal, pananakit, pangangati o tingling na sinusundan ng pantal sa parehong lugar na may 

mga paltos sa balat na makati o masakit
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pagduduwal, labis na pagkapagod, hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa, kawalan ng enerhiya, kawalan ng gana, pananakit sa 
kanang itaas na bahagi ng tiyan, paninilaw ng balat o mata, o mga sintomas tulad ng trangkaso

Ang Bortezomib 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.

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Ang Bortezomib ay itatabi sa opisina ng medikal o klinika.

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.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

nanghihina

pagkahilo

malabong paningin

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

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

suriin ang tugon ng iyong katawan sa bortezomib.

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

Velcade®

Huling Binago - 11/15/2019

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
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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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