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Carfilzomib Injection
binibigkas bilang (kar filz' oh mib)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Carfilzomib injection ay ginagamit nang nag-iisa at kasama ng dexamethasone, daratumumab at dexamethasone, o 

lenalidomide (Revlimid) at dexamethasone para gamutin ang mga taong may multiple myeloma (isang uri ng cancer ng bone 

marrow) na nagamot na ng iba pang mga gamot. Ang Carfilzomib ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na proteasome 

inhibitors. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapahinto o pagpapabagal sa paglaki ng mga selula ng kanser sa iyong katawan.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Carfilzomib ay nagmumula bilang isang pulbos na ihahalo sa likido upang iturok sa ugat (sa ugat). Ang Carfilzomib ay ibinibigay 

ng isang doktor o nars sa isang medikal na opisina o klinika na karaniwang sa loob ng 10 o 30 minuto. Maaaring bigyan ito ng 2 araw 

na sunud-sunod bawat linggo sa loob ng 3 linggo na sinusundan ng 12-araw na panahon ng pahinga o maaari itong ibigay isang 

beses sa isang linggo para sa 3 linggo na sinusundan ng 13-araw na panahon ng pahinga. Ang haba ng paggamot ay depende sa 

kung gaano kahusay tumugon ang iyong katawan sa gamot.

Ang iniksyon ng Carfilzomib ay maaaring magdulot ng malubha o nagbabanta sa buhay na mga reaksyon hanggang 24 na oras pagkatapos mong 

matanggap ang isang dosis ng gamot. Makakatanggap ka ng ilang partikular na gamot upang makatulong na maiwasan ang isang reaksyon bago 

mo matanggap ang bawat dosis ng carfilzomib. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito pagkatapos 

ng iyong paggamot: lagnat, panginginig, pananakit ng kasukasuan o kalamnan, pamumula o pamamaga ng mukha, pamamaga o paninikip ng 

lalamunan, pagsusuka, panghihina, pangangapos ng hininga, pagkahilo o pagkahilo, o paninikip ng dibdib o sakit.

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

doktor ang iyong paggamot nang ilang sandali o bawasan ang iyong dosis ng carfilzomib kung nakakaranas ka ng mga side effect ng 

gamot.

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 carfilzomib injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa carfilzomib, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 
sangkap sa carfilzomib injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.
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sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, 
at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: 
hormonal contraceptive (birth control pills, patch, ring, implants, at injection) o prednisone (Rayos). Maaaring kailanganin ng 
iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nakaranas na ng pagpalya ng puso, atake sa puso, hindi regular na tibok ng 
puso, o iba pang mga problema sa puso; altapresyon; o impeksyon sa herpes (mga cold sores, shingles, o genital sores). 
Sabihin din sa iyong doktor kung mayroon kang sakit sa atay o bato o nasa dialysis.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o planong magbuntis, o kung plano mong maging ama ng isang anak. Ikaw o ang iyong 

kapareha ay hindi dapat mabuntis habang ikaw ay tumatanggap ng carfilzomib. Kung ikaw ay babae, dapat kang kumuha ng pregnancy test 

bago simulan ang paggamot at dapat gumamit ng birth control upang maiwasan ang pagbubuntis sa panahon ng iyong paggamot sa 

carfilzomib at sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng iyong huling dosis. Kung ikaw ay isang lalaki, ikaw at ang iyong kapareha ay dapat 

gumamit ng mga pamamaraan ng birth control para maiwasan ang pagbubuntis sa panahon ng iyong paggamot sa carfilzomib at sa loob ng 

3 buwan pagkatapos ng iyong huling dosis. Kung ikaw o ang iyong kapareha ay buntis habang tumatanggap ng gamot na ito, tawagan ang 

iyong doktor. Ang Carfilzomib ay maaaring makapinsala sa fetus.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso. Huwag magpasuso habang ikaw ay tumatanggap ng carfilzomib injection at sa 

loob ng 2 linggo pagkatapos ng iyong huling dosis.

dapat mong malaman na ang carfilzomib ay maaaring magdulot sa iyo ng antok, pagkahilo, o pagkahilo, o maging sanhi ng pagkahimatay. Huwag magmaneho o 

magpatakbo ng makinarya hangga't hindi mo alam kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Uminom ng maraming likido bago at araw-araw sa panahon ng iyong paggamot sa carfilzomib, lalo na kung ikaw ay nagsusuka 

o nagtatae.

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

Ang Carfilzomib injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagkapagod

sakit ng ulo

kahinaan

pagtatae

pagtitibi

pamumulikat ng kalamnan

sakit sa braso o binti

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito o ang 

mga nakalista sa mga seksyong PAANO at MGA ESPESYAL NA PAG-Iingat, tawagan ang iyong doktor:

ubo

tuyong bibig, maitim na ihi, pagbaba ng pagpapawis, tuyong balat, at iba pang senyales ng dehydration

mga problema sa pandinig

pamamaga ng mga paa ng mga binti
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pananakit, lambot, o pamumula sa isang binti

igsi sa paghinga o kahirapan sa paghinga

pananakit ng dibdib

pananakit, paso, pamamanhid, o pangingilig sa mga kamay o paa

pagduduwal

matinding pagod

hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

kakulangan ng enerhiya

walang gana kumain

sakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan

paninilaw ng balat o mata

mga sintomas tulad ng trangkaso

dumi o itim, dumi ng dumi

pantal ng pinpoint-sized na mapula-pula-purple spot, kadalasan sa ibabang binti

dugo sa ihi

nabawasan ang pag-ihi

mga seizure

pagbabago ng paningin

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

pagkalito, pagkawala ng memorya, pagkahilo o pagkawala ng balanse, kahirapan sa pagsasalita o paglalakad, pagbabago sa 
paningin, pagbaba ng lakas o panghihina sa isang bahagi ng katawan

Ang Carfilzomib injection ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema 

habang tinatanggap ang 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:

panginginig
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pagkahilo

nabawasan ang pag-ihi

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Regular na susuriin ng iyong doktor ang iyong presyon ng dugo 

at mag-uutos ng ilang mga pagsusuri upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa carfilzomib.

Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong na mayroon ka tungkol sa iniksyon ng carfilzomib.

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

Kyprolis®
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