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Iniksyon ng Cabazitaxel
binibigkas bilang (ka baz i tax' el)

MAHALAGANG BABALA:

Ang iniksyon ng Cabazitaxel ay maaaring magdulot ng malubhang o nagbabanta sa buhay na pagbaba sa 
bilang ng mga puting selula ng dugo (isang uri ng selula ng dugo na kailangan upang labanan ang impeksiyon) 
sa iyong dugo. Pinatataas nito ang panganib na magkaroon ka ng malubhang impeksiyon. Sabihin sa iyong 
doktor kung ikaw ay 65 taong gulang o mas matanda, kung mayroon ka o nagkaroon na ng mababang bilang 
ng mga puting selula ng dugo kasama ng lagnat, kung ikaw ay nagamot sa radiation therapy, at kung hindi ka 
makakain ng malusog diyeta. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng mga pagsusuri sa laboratoryo upang suriin 
ang bilang ng mga puting selula ng dugo sa iyong dugo bago at sa panahon ng iyong paggamot. Kung 
mayroon kang mababang bilang ng mga puting selula ng dugo, maaaring bawasan ng iyong doktor ang iyong 
dosis o ihinto o antalahin ang iyong paggamot. Ang iyong doktor ay maaari ring magreseta ng gamot upang 
makatulong na maiwasan ang mga komplikasyon na nagbabanta sa buhay kung bumaba ang iyong mga white 
blood cell.

Ang iniksyon ng Cabazitaxel ay maaaring magdulot ng malubha o nakamamatay na mga reaksiyong alerhiya, lalo na kapag natanggap mo 

ang iyong unang dalawang pagbubuhos ng iniksyon ng cabazitaxel. Bibigyan ka ng iyong doktor ng mga gamot upang maiwasan ang isang 

reaksiyong alerdyi nang hindi bababa sa 30 minuto bago ka makatanggap ng cabazitaxel injection. Dapat mong matanggap ang iyong 

pagbubuhos sa isang pasilidad na medikal kung saan maaari kang magamot nang mabilis kung mayroon kang reaksyon. Sabihin sa iyong 

doktor kung ikaw ay allergic sa cabazitaxel injection o polysorbate 80 (isang sangkap na matatagpuan sa ilang mga pagkain at gamot). 

Tanungin ang iyong doktor kung hindi ka sigurado kung ang isang pagkain o gamot na alerdye ka sa naglalaman ng polysorbate 80. Kung 

nakakaranas ka ng allergic reaction sa cabazitaxel injection, maaari itong magsimula sa loob ng ilang minuto pagkatapos magsimula ang 

iyong pagbubuhos, at maaari mong maranasan ang mga sumusunod na sintomas : pantal, pamumula ng balat, pangangati, pagkahilo, 

pagkahilo, o paninikip ng lalamunan. Sabihin kaagad sa iyong doktor o nars kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito.

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 cabazitaxel injection.

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagkuha ng cabazitaxel injection.

hy ang gamot na ito ay nireseta?
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Ginagamit ang Cabazitaxel injection kasama ng prednisone para gamutin ang prostate cancer (cancer ng male reproductive organ) na 

nagamot na sa ibang mga gamot. Ang Cabazitaxel injection ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na microtubule inhibitors. 

Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbagal o pagpapahinto sa paglaki ng mga selula ng kanser.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Cabazitaxel injection ay nagmumula bilang isang likido na ibibigay sa intravenously (sa ugat) sa loob ng 1 oras ng isang doktor o nars sa 

isang medikal na pasilidad. Karaniwan itong ibinibigay isang beses bawat 3 linggo.

Kakailanganin mong uminom ng prednisone araw-araw sa panahon ng iyong paggamot na may cabazitaxel injection. Mahalagang 

uminom ka ng prednisone nang eksakto tulad ng inireseta ng iyong doktor. Sabihin sa iyong doktor kung napalampas mo ang mga 

dosis o hindi nakainom ng prednisone gaya ng inireseta.

Maaaring kailanganin ng iyong doktor na ihinto o antalahin ang iyong paggamot o bawasan ang iyong dosis kung nakakaranas ka ng ilang malalang 

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

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 tumanggap ng cabazitaxel injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa cabazitaxel injection, anumang iba pang mga gamot, polysorbate 

80, o alinman sa iba pang mga sangkap sa cabazitaxel 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. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga 
sumusunod: anticoagulants ('mga pampapayat ng dugo') tulad ng warfarin (Coumadin); antifungal tulad ng 
ketoconazole (Nizoral), itraconazole (Sporanox), at voriconazole (Vfend); mga gamot na antiplatelet; aspirin o iba 
pang nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) tulad ng ibuprofen (Advil, Motrin) at naproxen (Aleve, 
Naprosyn); clarithromycin (Biaxin); ilang mga gamot para sa human immunodeficiency virus (HIV) tulad ng 
atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, sa Kaletra), at saquinavir (Invirase); 
ilang mga gamot para sa mga seizure tulad ng carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol), phenytoin (Dilantin), 
at phenobarbital; nefazodone; rifabutin (Mycobutin), rifapentine (Priftin); rifampin (Rimactin, sa Rifamate, sa 
Rifater); gamot sa steroid; at telithromycin (Ketek).
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 cabazitaxel injection, 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 mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa atay. Maaaring sabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag 

tumanggap ng cabazitaxel injection.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa bato o anemia (mas mababa kaysa sa normal na bilang ng mga pulang 

selula ng dugo).

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611009.html 2/5



4/14/22, 3:34 PM Cabazitaxel Injection: MedlinePlus Drug Information

dapat mong malaman na ang cabazitaxel injection ay kadalasang ginagamit sa mga lalaking may prostate cancer. Kung ginagamit ng mga 

buntis na kababaihan, ang cabazitaxel injection ay maaaring magdulot ng pinsala sa fetus. Ang mga babaeng buntis o maaaring nagpapasuso 

o nagpapasuso ay hindi dapat tumanggap ng cabazitaxel injection. Kung nakatanggap ka ng cabazitaxel injection habang ikaw ay buntis, 

tawagan ang iyong doktor. Dapat mong gamitin ang birth control upang maiwasan ang pagbubuntis sa panahon ng iyong paggamot na may 

cabazitaxel injection.

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

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 umiinom ng gamot na ito.

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

Maaaring magdulot ng mga side effect ang iniksyon ng Cabazitaxel. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

heartburn

pagbabago sa kakayahang makatikim ng pagkain

walang gana kumain

pagbaba ng timbang

pamamaga ng loob ng bibig

sakit ng ulo

pananakit ng kasukasuan o likod

pamamanhid, paso, o pangingilig sa mga kamay, braso, paa, o binti

pagkawala ng buhok

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:

pagduduwal

pagtatae

pagsusuka

sakit sa tyan

pagtitibi

pamamaga ng mukha, braso, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

nabawasan ang pag-ihi

dugo sa ihi

dugo sa dumi

pagbabago sa kulay ng dumi

tuyong bibig, maitim na ihi, pagbaba ng pagpapawis, tuyong balat, at iba pang senyales ng dehydration
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hindi regular na pagtibok ng puso

kinakapos na paghinga

maputlang balat

pagkapagod o kahinaan

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo

Ang iniksyon ng Cabazitaxel 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, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emerhensya sa 911.

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

namamagang lalamunan, ubo, lagnat, panginginig, pananakit ng kalamnan, paso sa pag-ihi, o iba pang senyales ng impeksyon

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo

maputlang balat

kinakapos na paghinga

labis na pagkapagod o kahinaan

pagduduwal

pagsusuka

pagtatae

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga katanungan na mayroon ka tungkol sa cabazitaxel injection.

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

Jevtana®
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Huling Binago - 09/15/2015

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.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health
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