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คําเตือนทีส่ําคัญ:

ต้องฉีดคาร์โบพลาตินในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลภายใตก้ารดูแลของแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการให้ยาเคมบีําบัด
สําหรับโรคมะเร็ง

คาร์โบพลาตินอาจทําให้จํานวนเซลลเ์ม็ดเลือดในไขกระดูกลดลงอย่างรุนแรง สิ่งนีจ้ะเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะติดเชื้อรุนแรง
หรือมีเลือดออก หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น ไออย่างต่อเนื่องและ
แออัด หรืออาการติดเชื้ออื่นๆ มเีลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ อุจจาระสดีําและชักช้า เลือดแดงในอุจจาระ อาเจียนเป็นเลือด 
อาเจียนออกมาทีดู่เหมือนกากกาแฟ

คาร์โบพลาตินอาจทําให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง หากคุณพบอาการแพต้่อการฉีดคาร์โบพลาติน การฉีดคาร์โบพลาตินอา
จเริ่มขึ้นภายในไม่กีน่าทีหลังจากที่เริ่มให้ยา และคุณอาจมีอาการดังต่อไปนี้: ลมพิษ; ผื่นที่ผิวหนัง; อาการคัน; ผิวแดง หายใจ
ลําบากหรือกลืนลําบาก อาการวิงเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย; หรือหัวใจเต้นเร็ว แจ้งใหแ้พทย์ทราบทันทหีากคุณพบอาการเหล่านี้

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างก่อน ระหว่าง และหลังการ
รักษาของคุณ เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อคาร์โบพลาติน แพทย์ของคุณอาจต้องหยุดหรือชะลอการ
รักษาหากคุณพบผลข้างเคียงบางอย่าง

hy เป็นยานี้กําหนด?

Carboplatin ใชเ้พียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษามะเร็งรังไข่ (มะเร็งที่เริ่มต้นในอวัยวะสืบพันธุ์สตรทีีม่ีไข่เกิดขึ้น) ที่
แพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายไม่ดขีึ้นหรือแย่ลงหลังการรักษาด้วย ยาอื่น ๆ หรือการฉายรังสี คาร์โบพลาตินอยูใ่นกลุ่มยา
ที่เรียกว่าสารประกอบทีม่ีแพลตตินัม มันทํางานโดยการหยุดหรือชะลอการเติบโตของเซลลม์ะเร็ง

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?
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การฉีด Carboplatin เป็นวิธีการแก้ปัญหา (ของเหลว) ที่ต้องฉีดเข้าเส้นเลือดดําเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาทีโดยแพทย์หรือ
พยาบาลในสถานพยาบาล โดยปกตจิะได้รับทุกๆ 4 สัปดาห์

ใช้สําหรับยานี้

คาร์โบพลาตนิบางครั้งใชร้ักษามะเร็งปอด กระเพาะปัสสาวะ เต้านม และมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งศีรษะและลําคอ มะเร็งปาก
มดลูกและลูกอัณฑะ: เนื้องอกของ Wilms (มะเร็งไตชนิดหนึ่งทีเ่กิดขึ้นในเด็ก); เนื้องอกในสมองบางชนิด neuroblastoma (
มะเร็งที่เริ่มต้นในเซลลป์ระสาทและเกิดขึ้นส่วนใหญใ่นเด็ก); และเรตโินบลาสโตมา (มะเร็งในดวงตา) พูดคุยกับแพทย์ของคุณ
เกี่ยวกับความเสี่ยงของการใชย้านี้สําหรับสภาพของคุณ

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดคาร์โบพลาติน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรของคุณทราบ หากคุณแพค้าร์โบพลาติน ซสิพลาติน (แพลตตินอล) ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ใน
การฉีดคาร์โบพลาติน สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพ
รอื่นๆ ที่คุณกําลังใชห้รือวางแผนทีจ่ะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: ยาปฏิชีวนะ aminoglycoside เช่น amikacin (Amikin), 
gentamicin (Garamycin) หรือ tobramycin (Tobi, Nebcin) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณ
อย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อีกจํานวนมากอาจโต้ตอบกับซสิพลาตินด้วย ดังนั้นโปรดแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยว
กับยาทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่มป่รากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคไตหรือมีปัญหาเลือดออก

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร คุณไม่ควรตั้งครรภห์รือใหน้มบุตรในขณะที่คุณ
ได้รับคาร์โบพลาติน หากคุณตั้งครรภข์ณะรับคาร์โบพลาติน ใหต้ิดต่อแพทย์ของคุณ Carboplatin อาจเป็นอันตรายต่อ
ทารกในครรภ์

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

คาร์โบพลาตินอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ท้องเสีย

ท้องผูก

แผลในปากและลําคอ

ปวด แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

ปวด, คัน, แดง, บวม, แผลพุพองหรือแผลในบริเวณที่ฉีดยา

ผมร่วง

ความเจ็บปวด
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ความอ่อนแอ

สูญเสียความสามารถในการลิ้มรสอาหาร

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

ผิวสซีีด

อ่อนเพลียหรืออ่อนแรงผิดปกติ

เป็นลม

อาการวิงเวียนศีรษะ

การมองเห็นเปลี่ยนแปลงกะทันหัน รวมทั้งการมองเห็นสี

ปัสสาวะน้อยลง

อาการบวมทีใ่บหน้า แขน มือ เท้า ข้อเท้า หรือขาส่วนล่าง

หายใจถี่กับกิจกรรมประจําวันหรือเมื่อนอนราบ

หูอื้อและได้ยินลําบาก

คาร์โบพลาตนิอาจเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะเป็นมะเร็งชนิดอื่นๆ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ยานี้

คาร์โบพลาตนิอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีใ่ช้ยานี้

หากคุณพบผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณหรือแพทยข์องคุณอาจส่งรายงานไปยังโปรแกรมการรายงานเหตุการณไ์ม่พึง
ประสงคจ์าก MedWatch ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทางออนไลน์
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) หรือทางโทรศัพท์ 
(1-800-332-1088)

n กรณีฉุกเฉิน/ใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีที่ให้ยาเกินขนาด โทรสายด่วนควบคุมพิษที่ 1-800-222-1222 สามารถดูข้อมูลออนไลน์ได้ทีh่ttps://
www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. หากผู้บาดเจ็บล้มลง มีอาการชัก หายใจลําบาก หรือ
ตื่นขึ้นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
อุจจาระสีดํา ชักช้า หรือเป็นเลือด

อาเจียนเป็นเลือด หรือสิ่งที่อาเจียนออกมาทีดู่เหมือนกากกาแฟ

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

ปัสสาวะน้อยลง

ปวด แสบร้อน หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

หูอื้อและได้ยินลําบาก
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หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

เป็นเรื่องสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องเขียนรายการยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (ที่จําหน่ายหน้าเคาน์เตอร)์ 
ทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ เช่น วิตามิน แร่ธาตุ หรือผลิตภัณฑเ์สริมอาหารอื่นๆ คุณควรนํารายการนี้ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งทีไ่ปพบแพทย์หรือหากคุณเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลสําคัญทีพ่กติดตัวไปในกรณีฉุกเฉินก็เป็นข้อมูลสําคัญ
เช่นกัน

ชื่อแรนด์

พาราพลาติน®

ชื่อของเธอ

CBDCA

แก้ไขล่าสุด - 09/15/2021
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