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Kabazitaksel Enjeksiyon
olarak telaffuz edilir (ka baz i tax' el)

ÖNEMLİ UYARI:

Cabazitaxel enjeksiyonu, kanınızdaki beyaz kan hücrelerinin (enfeksiyonla savaşmak için gerekli olan 
bir kan hücresi türü) sayısında ciddi veya yaşamı tehdit eden bir azalmaya neden olabilir. Bu, ciddi bir 
enfeksiyon geliştirme riskinizi artırır. 65 yaşında veya daha büyükseniz, ateşle birlikte düşük sayıda 
beyaz kan hücreniz varsa veya daha önce yaşadıysanız, radyasyon tedavisi gördüyseniz ve sağlıklı bir 
yemek yiyemiyorsanız doktorunuza bildirin. diyet. Doktorunuz tedavinizden önce ve tedaviniz 
sırasında kanınızdaki beyaz kan hücrelerinin sayısını kontrol etmek için laboratuvar testleri 
isteyecektir. Beyaz kan hücre sayınız düşükse, doktorunuz dozunuzu azaltabilir veya tedavinizi 
durdurabilir veya geciktirebilir. Doktorunuz, beyaz kan hücrelerinizin azalması durumunda hayatı 
tehdit eden komplikasyonları önlemeye yardımcı olacak bir ilaç da reçete edebilir.

Kabazitaksel enjeksiyonu, özellikle ilk iki kabazitaksel enjeksiyonu infüzyonunuzu aldığınızda, ciddi veya 
yaşamı tehdit eden alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Doktorunuz, kabazitaksel enjeksiyonunu almadan 
en az 30 dakika önce alerjik reaksiyonu önlemek için size ilaçlar verecektir. İnfüzyonunuzu, bir 
reaksiyonunuz olması durumunda hızla tedavi edebileceğiniz bir tıbbi tesiste almalısınız. Kabazitaksel 
enjeksiyonuna veya polisorbat 80'e (bazı gıda ve ilaçlarda bulunan bir bileşen) alerjiniz varsa doktorunuza 
söyleyiniz. Alerjiniz olan bir gıda veya ilacın polisorbat 80 içerip içermediğinden emin değilseniz 
doktorunuza danışın. Kabazitaksel enjeksiyonuna karşı alerjik bir reaksiyon yaşarsanız, infüzyonunuz 
başladıktan birkaç dakika sonra başlayabilir ve aşağıdaki semptomlarla karşılaşabilirsiniz. : döküntü, ciltte 
kızarıklık, kaşıntı, baş dönmesi, baygınlık veya boğazda sıkışma. Bu belirtilerden herhangi birini 
yaşarsanız hemen doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun kabazitaksel 

enjeksiyonuna tepkisini kontrol etmek için bazı testler isteyecektir.

Kabazitaksel enjeksiyonu almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?
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Kabazitaksel enjeksiyonu, daha önce başka ilaçlarla tedavi edilmiş prostat kanserini (erkek üreme organı 
kanseri) tedavi etmek için prednizon ile birlikte kullanılır. Cabazitaxel enjeksiyonu, mikrotübül inhibitörleri 
adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatarak veya durdurarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Cabazitaxel enjeksiyonu, tıbbi bir tesiste doktor veya hemşire tarafından 1 saat içinde damardan (damar içine) 
verilecek bir sıvı olarak gelir. Genellikle 3 haftada bir verilir.

Kabazitaksel enjeksiyonu ile tedaviniz sırasında her gün prednizon almanız gerekecektir. Prednizonu tam 
olarak doktorunuzun önerdiği şekilde almanız önemlidir. Dozları unuttuysanız veya prednizonu reçete 
edildiği gibi almadıysanız doktorunuza söyleyin.

Bazı ciddi yan etkiler yaşarsanız, doktorunuzun tedavinizi durdurması veya geciktirmesi veya dozunuzu 

düşürmesi gerekebilir. Tedaviniz sırasında neler hissettiğinizi mutlaka doktorunuza söyleyiniz.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Kabazitaksel enjeksiyonunu almadan önce,

kabazitaksel enjeksiyonuna, diğer ilaçlara, polisorbat 80'e veya kabazitaksel enjeksiyonundaki diğer 
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. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: varfarin 
(Coumadin) gibi antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar'); ketokonazol (Nizoral), itrakonazol (Sporanox) ve 
vorikonazol (Vfend) gibi mantar önleyiciler; antiplatelet ilaçlar; aspirin veya ibuprofen (Advil, Motrin) ve 
naproksen (Aleve, Naprosyn) gibi diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler); klaritromisin 
(Biaxin); atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, Kaletra'da) ve 
sakinavir (Invirase) gibi insan immün yetmezlik virüsü (HIV) için belirli ilaçlar; karbamazepin (Carbatrol, 
Equetro, Tegretol), fenitoin (Dilantin) ve fenobarbital gibi nöbetler için belirli ilaçlar; nefazodon; 
rifabutin (Mycobutin), rifapentin (Priftin); rifampin (Rimactin, Rifamate'te, Rifater'de); steroid ilacı; ve 
telitromisin (Ketek).
Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi 
gerekebilir. Diğer birçok ilaç da kabazitaksel enjeksiyonu ile etkileşime girebilir, bu nedenle aldığınız 
tüm ilaçları, hatta bu listede yer almayanları bile doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

Doktorunuza hangi bitkisel ürünleri, özellikle de sarı kantaron (St. John's wort) aldığınızı söyleyin.

Karaciğer hastalığınız varsa veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin. Doktorunuz muhtemelen size kabazitaksel 

enjeksiyonu yapmamanızı söyleyebilir.

Doktorunuza böbrek hastalığınız veya aneminiz (normalden daha düşük kırmızı kan hücresi sayısı) olup 
olmadığını söyleyin.
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Kabazitaksel enjeksiyonunun genellikle prostat kanserli erkeklerde kullanıldığını bilmelisiniz. Hamile 
kadınlar tarafından kullanılıyorsa, kabazitaksel enjeksiyonu fetüse zarar verebilir. Hamile olan veya 
olabilecek veya emziren kadınlara kabazitaksel enjeksiyonu yapılmamalıdır. Hamileyken kabazitaksel 
enjeksiyonu alırsanız doktorunuzu arayın. Kabazitaksel enjeksiyonu ile tedaviniz sırasında hamileliği 
önlemek için doğum kontrolünü kullanmalısınız.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya diş hekimine kabazitaksel enjeksiyonu 
yaptığınızı söyleyin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Bu ilacı alırken greyfurt yemek ve greyfurt suyu içmek hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

göğüste ağrılı yanma hissi

yemeklerin tadına bakma yeteneğinde değişiklik

iştah kaybı

kilo kaybı

ağzın iç kısmının şişmesi

baş ağrısı

eklem veya sırt ağrısı

ellerde, kollarda, ayaklarda veya bacaklarda uyuşma, yanma veya karıncalanma

saç kaybı

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

mide bulantısı

ishal

kusma

karın ağrısı

kabızlık

yüzün, kolların, ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

azalmış idrara çıkma

idrarda kan

dışkıda kan

dışkı rengindeki değişiklikler

ağız kuruluğu, koyu renkli idrar, terlemede azalma, kuru cilt ve diğer dehidrasyon belirtileri
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düzensiz kalp atışı

nefes darlığı

soluk ten

yorgunluk veya zayıflık

olağandışı morarma veya kanama

Kabazitaksel enjeksiyonu 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.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
boğaz ağrısı, öksürük, ateş, titreme, kas ağrıları, idrar yaparken yanma veya diğer enfeksiyon belirtileri

olağandışı morarma veya kanama

soluk ten

nefes darlığı

aşırı yorgunluk veya zayıflık

mide bulantısı

kusma

ishal

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Cabazitaxel enjeksiyonu ile ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

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

Jevtana®
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