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Karboplatin Enjeksiyonu
(kar'' boe pla' teneke) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Karboplatin enjeksiyonu, kanser için kemoterapi ilaçları verme konusunda deneyimli bir doktorun 
gözetiminde bir hastanede veya tıbbi tesiste yapılmalıdır.

Karboplatin, kemik iliğinizdeki kan hücrelerinin sayısında ciddi bir azalmaya neden olabilir. Bu, ciddi bir 
enfeksiyon veya kanama geliştirme riskinizi artırır. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız 
derhal doktorunuzu arayın: ateş, boğaz ağrısı, titreme, devam eden öksürük ve tıkanıklık veya diğer 
enfeksiyon belirtileri; olağandışı kanama veya morarma; siyah ve katranlı tabureler; dışkıda kırmızı kan; 
kanlı kusma; kahve telvesi gibi görünen kusmuk malzeme.

Karboplatin ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Karboplatin enjeksiyonuna karşı alerjik bir reaksiyon 
yaşarsanız, infüzyonunuz başladıktan birkaç dakika sonra başlayabilir ve aşağıdaki belirtilerle 
karşılaşabilirsiniz: kurdeşen; deri döküntüsü; kaşıntı; cildin kızarması; nefes alma veya yutma zorluğu; baş 
dönmesi; baygınlık; veya hızlı kalp atışı. Bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuza 
söyleyiniz.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, vücudunuzun karboplatine 

yanıtını kontrol etmek için tedavinizden önce, tedavi sırasında ve sonrasında bazı testler isteyecektir. Bazı yan 

etkiler yaşarsanız, doktorunuzun tedavinizi durdurması veya geciktirmesi gerekebilir.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Karboplatin, vücudun diğer bölgelerine yayılmış, iyileşmeyen veya tedaviden sonra kötüleşen yumurtalık 
kanserini (yumurtaların oluştuğu kadın üreme organlarında başlayan kanser) tedavi etmek için tek başına 
veya diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. diğer ilaçlar veya radyasyon tedavisi. Karboplatin, platin içeren 
bileşikler olarak bilinen bir ilaç sınıfındadır. Kanser hücrelerinin büyümesini durdurarak veya yavaşlatarak 
çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?
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Karboplatin enjeksiyonu, tıbbi bir tesiste bir doktor veya hemşire tarafından en az 15 dakika boyunca damardan 

(damar içine) enjekte edilecek bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Genellikle 4 haftada bir verilir.

bu ilacın kullanım alanları

Karboplatin bazen akciğer, mesane, meme ve endometriyal kanseri tedavi etmek için de kullanılır; baş ve 
boyun kanseri; serviks ve testis kanseri: Wilms tümörü (çocuklarda görülen bir tür böbrek kanseri); belirli 
beyin tümörü türleri; nöroblastom (sinir hücrelerinde başlayan ve esas olarak çocuklarda görülen bir 
kanser); ve retinoblastom (göz kanseri). Durumunuz için bu ilacı kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla 
konuşun.

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

özel önlemler almalı mıyım?

Karboplatin enjeksiyonu almadan önce,

karboplatin, sisplatin (Platinol), diğer ilaçlar veya karboplatin enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi 
birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin 
olun: amikasin (Amikin), gentamisin (Garamisin) veya tobramisin (Tobi, Nebcin) gibi aminoglikozit 
antibiyotikler. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle 
izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da sisplatin ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer 
almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

Böbrek hastalığınız varsa veya geçmişte olduysa veya kanama sorunlarınız varsa doktorunuza söyleyiniz.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. 
Karboplatin alırken hamile kalmamalı veya emzirmemelisiniz. Karboplatin alırken hamile kalırsanız 
doktorunuzu arayın. Karboplatin fetüse zarar verebilir.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı

kusma

ishal

kabızlık

ağız ve boğazda yaralar

ellerde veya ayaklarda ağrı, yanma veya karıncalanma

ilacın enjekte edildiği yerde ağrı, kaşıntı, kızarıklık, şişme, kabarcıklar veya yaralar

saç kaybı

ağrı
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zayıflık

yemeklerin tadına bakma yeteneğinde kayıp

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

soluk ten

olağandışı yorgunluk veya zayıflık

bayılma

baş dönmesi

renkli görme de dahil olmak üzere görüşte ani değişiklikler

azalmış idrara çıkma

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

günlük aktivitede veya düz yatarken nefes darlığı

kulaklarda çınlama ve işitme zorluğu

Karboplatin, başka kanserler geliştirme riskinizi artırabilir. Bu ilacı almanın riskleri hakkında doktorunuzla 
konuşun.

Karboplatin 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 şunları içerebilir:

siyah, katran veya kanlı dışkı

kahve telvesi gibi görünen kanlı kusmuk veya kusmuk malzeme

olağandışı morarma veya kanama

azalmış idrara çıkma

ellerde veya ayaklarda ağrı, yanma veya karıncalanma

kulaklarda çınlama ve işitme zorluğu
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şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

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

paraplatin®

diğer isimler
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