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การฉีดคาร์ฟิลโซมิบ
ออกเสียงว่า (kar filz 'oh mib)

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีด Carfilzomib ใชเ้พียงอย่างเดียวและใช้ร่วมกับ dexamethasone, daratumumab และ dexamethasone หรือ 
lenalidomide (Revlimid) และ dexamethasone เพื่อรักษาผู้ที่มี myeloma หลายชนิด (มะเร็งชนิดหนึ่งของไขกระดูก) ทีไ่ด้รับ
การรักษาด้วยยาอื่นแล้ว Carfilzomib อยู่ในกลุ่มยาที่เรียกว่า proteasome inhibitors มันทํางานโดยหยุดหรือชะลอการเติบโต
ของเซลล์มะเร็งในร่างกายของคุณ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Carfilzomib มาเป็นผงผสมกับของเหลวเพื่อฉีดเข้าเส้นเลือดดํา แพทย์หรือพยาบาลให้ยาคาร์ฟิลโซมิบในสํานักงานแพทย์หรือ
คลินิก โดยปกติจะใชเ้วลา 10 หรือ 30 นาที อาจไดร้ับ 2 วันติดต่อกันในแต่ละสัปดาหเ์ป็นเวลา 3 สัปดาห์ตามด้วยช่วงเวลาพัก 
12 วันหรืออาจไดร้ับสัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์ตามด้วยช่วงเวลาพัก 13 วัน ระยะเวลาในการรักษาจะขึ้นอยู่กับว่าร่างกาย
ของคุณตอบสนองต่อยาได้ดเีพียงใด

การฉีดคาร์ฟิลโซมิบอาจทําใหเ้กิดปฏิกิริยารุนแรงหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นานถึง 24 ชั่วโมงหลังจากที่คุณได้รับยา คุณจะไดร้ับยา
บางชนิดเพื่อช่วยป้องกันปฏิกิริยาก่อนที่คุณจะได้รับคาร์ฟิลโซมิบแต่ละโดส แจ้งให้แพทย์ทราบทันที หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านี้
หลังการรักษา: มีไข้ หนาวสั่น ปวดข้อหรือกล้ามเนื้อ ใบหน้าแดงหรือบวม บวมหรือแน่นคอ อาเจียน อ่อนแรง หายใจลําบาก เวียน
ศีรษะหรือเป็นลม หรือแน่นหน้าอกหรือเจ็บ

อย่าลืมบอกแพทย์ว่าคุณรู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษา แพทย์ของคุณอาจหยุดการรักษาชั่วขณะหนึ่งหรือลดขนาดยา
คาร์ฟิลโซมิบหากคุณพบผลข้างเคียงของยา

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดคาร์ฟิลโซมิบ
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาคาร์ฟิลโซมิบ ยาอื่นๆ หรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดคาร์ฟิลโซมิบ สอบถาม
เภสัชกรของคุณเพื่อดูรายการส่วนผสม
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แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี:้ ฮอร์โมนคุมกําเนิด (ยาคุมกําเนิด แผ่นแปะ แหวน การปลูกถ่าย และยา
ฉีด) หรือเพรดนิโซน (เรย์อส) แพทยข์องคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็นโรคหัวใจล้มเหลว หัวใจวาย หัวใจเต้นผิดปกติ หรือปัญหาหัวใจอื่นๆ ความดัน
โลหิตสูง; หรือการติดเชื้อเริม (แผลเย็น โรคงูสวัด หรือแผลทีอ่วัยวะเพศ) แจ้งแพทย์ของคุณด้วยหากคุณเป็นโรคตับหรือไต
หรือกําลังฟอกไต

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ หรือหากคุณวางแผนทีจ่ะเป็นพ่อของลูก คุณหรือคู่ของคุณไมค่วร
ตั้งครรภ์ในขณะทีคุ่ณไดร้ับคาร์ฟิลโซมิบ หากคุณเป็นผู้หญิง คุณต้องทําการทดสอบการตั้งครรภก์่อนเริ่มการรักษา และควรใช้
การคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาด้วยคาร์ฟิลโซมิบและเป็นเวลา 6 เดือนหลังจากใหย้าครั้งสุดท้าย หาก
คุณเป็นผู้ชาย คุณและคู่ของคุณควรใช้วิธีการคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาด้วยคาร์ฟิลโซมิบและเป็น
เวลา 3 เดือนหลังจากให้ยาครั้งสุดท้าย หากคุณหรือคู่ของคุณตั้งครรภข์ณะรับยานี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณ Carfilzomib 
อาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

แจ้งแพทย์หากคุณให้นมลูก อย่าให้นมแมใ่นขณะทีคุ่ณได้รับการฉีดคาร์ฟิลโซมิบและเป็นเวลา 2 สัปดาห์หลังจากให้ยาค
รั้งสุดท้าย

คุณควรรู้ว่า carfilzomib อาจทําใหคุ้ณง่วง เวียนหัว หรือมึนงง หรือทําใหเ้ป็นลมได้ อย่าขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณ
จะรู้ว่ายานี้ส่งผลต่อคุณอย่างไร

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ดื่มนํ้ามาก ๆ ก่อนและทุกวันระหว่างการรักษาด้วยคาร์ฟิลโซมิบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณอาเจียนหรือท้องเสีย

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

การฉีดคาร์ฟิลโซมิบอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านีรุ้นแรง
หรือไมห่ายไป:

เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า

ปวดหัว

ความอ่อนแอ

ท้องเสีย

ท้องผูก

กล้ามเนื้อกระตุก

ปวดแขนหรือขา

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รืออยู่ในส่วน HOW และ SPECIAL 
PRECAUTIONS โปรดติดต่อแพทย์ของคุณ:

ไอ

ปากแห้ง ปัสสาวะสีเข้ม เหงื่อออกลดลง ผิวแห้ง และอาการอื่นๆ ของภาวะขาดนํ้า

ปัญหาการได้ยิน

อาการบวมทีข่า
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ปวด เจ็บ หรือแดงทีข่าข้างเดียว

หายใจถี่หรือหายใจลําบาก

อาการเจ็บหน้าอก

ปวด แสบร้อน ชา หรือรู้สึกเสียวซ่าทีม่ือหรือเท้า

คลื่นไส้

เหนื่อยมาก

เลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ

ขาดพลังงาน

เบื่ออาหาร

ปวดท้องด้านขวาบน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

อุจจาระเป็นเลือดหรือสีดํา

ผื่นจุดสีม่วงแดงขนาดพอเหมาะ มักเป็นที่ขาส่วนล่าง

เลือดในปัสสาวะ

ปัสสาวะน้อยลง

อาการชัก

การมองเห็นเปลี่ยนไป

นอนหลับยากหรือหลับยาก

สับสน สูญเสียความทรงจํา เวียนหัวหรือเสียการทรงตัว พูดหรือเดินลําบาก การมองเห็นเปลี่ยนแปลง ความแข็งแรงหรือ
อ่อนแรงที่ด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายลดลง

การฉีดคาร์ฟิลโซมิบอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกติใด ๆ ในขณะทีร่ับยานี้

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
ตื่นไม่ได้ ให้โทรเรียกหน่วยฉุกเฉินทันททีี่ 911

อาการของการใช้ยาเกินขนาดอาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:
หนาวสั่น
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อาการวิงเวียนศีรษะ

ปัสสาวะน้อยลง

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะตรวจความดันโลหิตของคุณเป็นประจําและสั่งการ
ทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายคุณต่อคาร์ฟิลโซมิบ

ถามเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับการฉีดคาร์ฟิลโซมิบ

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

ชื่อแรนด์

Kyprolis®

แก้ไขล่าสุด - 10/15/2020

เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. ข้อจํากัดความรับผิดชอบ
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