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Carfilzomib Enjeksiyonu
(kar filz' oh mib) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Carfilzomib enjeksiyonu tek başına ve deksametazon, daratumumab ve deksametazon veya lenalidomid 
(Revlimid) ve deksametazon ile kombinasyon halinde, daha önce başka ilaçlarla tedavi edilmiş multipl 
miyelomlu (bir tür kemik iliği kanseri) kişileri tedavi etmek için kullanılır. Carfilzomib, proteazom inhibitörleri adı 
verilen bir ilaç sınıfındadır. Vücudunuzdaki kanser hücrelerinin büyümesini durdurarak veya yavaşlatarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Carfilzomib, intravenöz olarak (damar içine) enjekte edilecek sıvı ile karıştırılacak bir toz olarak gelir. 
Carfilzomib, genellikle 10 veya 30 dakikalık bir süre boyunca bir tıbbi ofis veya klinikte bir doktor veya 
hemşire tarafından verilir. Haftada 2 gün arka arkaya 3 hafta ve ardından 12 gün dinlenme süresi verilebilir 
veya haftada 1 kez 3 hafta ve ardından 13 günlük dinlenme süresi verilebilir. Tedavinin uzunluğu, 
vücudunuzun ilaca ne kadar iyi yanıt verdiğine bağlı olacaktır.

Carfilzomib enjeksiyonu, ilacı bir doz aldıktan sonra 24 saate kadar ciddi veya yaşamı tehdit eden reaksiyonlara 
neden olabilir. Her bir carfilzomib dozunu almadan önce bir reaksiyonu önlemeye yardımcı olacak bazı ilaçlar 
alacaksınız. Tedavinizden sonra şu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz: 
ateş, titreme, eklem veya kas ağrısı, yüzde kızarma veya şişme, boğazda şişme veya sıkışma, kusma, halsizlik, 
nefes darlığı, baş dönmesi veya bayılma, veya göğüste sıkışma veya ağrı.

Tedaviniz sırasında neler hissettiğinizi mutlaka doktorunuza söyleyiniz. İlacın yan etkilerini 
yaşarsanız, doktorunuz tedavinizi bir süreliğine durdurabilir veya carfilzomib dozunuzu 
azaltabilir.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Carfilzomib enjeksiyonunu almadan önce,

carfilzomib'e, diğer ilaçlara veya carfilzomib enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.
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aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel ürünleri 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: hormonal 
kontraseptifler (doğum kontrol hapları, yamalar, halkalar, implantlar ve enjeksiyonlar) veya prednizon (Rayos). 
Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

doktorunuza kalp yetmezliği, kalp krizi, düzensiz kalp atışı veya başka kalp sorunlarınız olup olmadığını söyleyin; 
yüksek kan basıncı; veya uçuk enfeksiyonu (uçuk, zona veya genital yaralar). Ayrıca karaciğer veya böbrek 
hastalığınız varsa veya diyalize giriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız doktorunuza 
söyleyiniz. Carfilzomib alırken siz veya eşiniz hamile kalmamalısınız. Kadınsanız, tedaviye başlamadan 
önce hamilelik testi yaptırmalı ve carfilzomib ile tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan sonraki 6 ay 
boyunca hamileliği önlemek için doğum kontrolü kullanmalısınız. Erkek iseniz, carfilzomib ile tedaviniz 
sırasında ve son dozunuzdan sonraki 3 ay boyunca, siz ve eşiniz hamileliği önlemek için doğum 
kontrol yöntemleri kullanmalısınız. Bu ilacı alırken siz veya eşiniz hamile kalırsanız doktorunuzu 
arayın. Carfilzomib fetüse zarar verebilir.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Carfilzomib enjeksiyonu alırken ve son dozunuzdan 2 
hafta sonra emzirmeyin.

carfilzomib'in uyuşukluğa, baş dönmesine veya sersemliğe neden olabileceğini veya bayılmaya neden olabileceğini 
bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araç veya makine kullanmayınız.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Carfilzomib ile tedaviniz sırasında, özellikle kusuyorsanız veya ishaliniz varsa, her gün ve öncesinde bol 
miktarda sıvı içiniz.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

yorgunluk

baş ağrısı

zayıflık

ishal

kabızlık

kas spazmı

kollarda veya bacaklarda ağrı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden veya NASIL ve ÖZEL ÖNLEMLER 
bölümlerinde listelenenlerden herhangi biriyle karşılaşırsanız doktorunuzu arayın:

öksürük

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

işitme sorunları

ayakların şişmesi
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tek bacakta ağrı, hassasiyet veya kızarıklık

nefes darlığı veya nefes almada zorluk

göğüs ağrısı

ellerde veya ayaklarda ağrı, yanma, uyuşma veya karıncalanma

mide bulantısı

Aşırı yorgunluk

olağandışı kanama veya morarma

enerji eksikliği

iştah kaybı

midenin sağ üst kısmında ağrı

cilt veya gözlerin sararması

grip benzeri semptomlar

kanlı veya siyah, katranlı dışkı

genellikle alt bacaklarda, nokta büyüklüğünde kırmızımsı-mor lekelerin döküntüsü

idrarda kan

azalmış idrara çıkma

nöbetler

görme değişiklikleri

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

kafa karışıklığı, hafıza kaybı, baş dönmesi veya denge kaybı, konuşma veya yürümede zorluk, görmede 
değişiklikler, vücudun bir tarafında azalmış güç veya güçsüzlük

Carfilzomib enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı alırken olağandışı sorunlarınız 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:
titreme
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baş dönmesi

azalmış idrara çıkma

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz kan basıncınızı düzenli olarak kontrol 

edecek ve vücudunuzun carfilzomib'e verdiği yanıtı kontrol etmek için bazı testler isteyecektir.

Carfilzomib 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

kiprolis®
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