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คําเตือนทีส่ําคัญ:

Carmustine อาจทําให้จํานวนเซลลเ์ม็ดเลือดในไขกระดูกของคุณลดลงอย่างรุนแรง สิ่งนี้จะเพิ่มความเสี่ยงทีคุ่ณจะติดเชื้อ
รุนแรงหรือมเีลือดออก หากคุณพบอาการใดๆ ต่อไปนี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที: มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น หรืออาการติด
เชื้ออื่นๆ มีเลือดออกหรือชํ้าผิดปกติ อุจจาระสีดําและชักช้า เลือดแดงในอุจจาระ อาเจียนเป็นเลือด อาเจียนออกมาทีดู่เหมือน
กากกาแฟ

Carmustine สามารถทําให้ปอดเสียหายไดแ้ม้กระทั่งหลายปีหลังการรักษา ความเสียหายของปอดอาจทําใหเ้สียชีวิตได้ โดย
เฉพาะในผู้ป่วยที่รักษาด้วย carmustine ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก แจ้งใหแ้พทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณเคยเป็นหรือเคยเป็น
โรคปอดมาก่อน

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทย์ของคุณจะสั่งการทดสอบบางอย่างเพื่อตรวจสอบการตอบ
สนองของร่างกายคุณต่อคาร์มัสทีน

hy เป็นยานี้กําหนด?

การฉีดคาร์มัสทีนใช้รักษาเนื้องอกในสมองบางชนิด นอกจากนี้ยังใช้การฉีด Carmustine ร่วมกับ prednisone เพื่อรักษา 
multiple myeloma (มะเร็งชนิดหนึ่งของไขกระดูก) นอกจากนีย้ังใชร้่วมกับยาอื่นๆ เพื่อรักษามะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิด 
Hodgkin's (โรค Hodgkin's) และมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดนอน-Hodgkin's (มะเร็งทีเ่ริ่มต้นในเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกัน) ทีย่ัง
ไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงหลังการรักษาด้วยยาอื่นๆ Carmustine อยูใ่นกลุ่มยาที่เรียกว่า alkylating agent มันทํางานโดยชะลอหรือ
หยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกายของคุณ

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

การฉีด Carmustine มาในรูปแบบผงทีจ่ะเติมลงในของเหลวและฉีดเข้าเส้นเลือดดําอย่างน้อย 2 ชั่วโมง (เข้าเส้นเลือด) โดยแพทย์
หรือพยาบาลในสํานักงานแพทย์หรือคลินิกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล มักจะฉีดทุกๆ 6 สัปดาห์ นอกจากนีย้ังอาจฉีดในปริมาณที่
น้อยกว่าวันละครั้งเป็นเวลา 2 วันติดต่อกันทุกๆ 6 สัปดาห์
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แพทย์ของคุณอาจต้องชะลอการรักษาหรือปรับขนาดยาหากคุณพบผลข้างเคียง เป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณที่จะต้องบอกแพทย์ว่า
รู้สึกอย่างไรระหว่างการรักษาด้วยคาร์มัสทีน

สอบถามเภสัชกรหรือแพทย์ของคุณเพื่อขอสําเนาข้อมูลของผู้ผลิตสําหรับผู้ป่วย

ใช้สําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนได้รับการฉีดคาร์มัสทีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้คาร์มัสทนีหรือส่วนผสมใดๆ ในการฉีดคาร์มัสทีน สอบถามเภสัชกรของคุณเพื่อดู
รายการส่วนผสม

แจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณว่าคุณกําลังรับประทานหรือวางแผนทีจ่ะใช้ยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีไ่ม่ต้องสั่งโดยแพทย์ 
อย่าลืมพูดถึงสิ่งต่อไปนี้: cimetidine (Tagamet) และ phenytoin (Dilantin) แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยาหรือ
ตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง ยาอื่นๆ อาจมีผลต่อคาร์มัสทีน ดังนั้นควรแจ้งใหแ้พทย์ทราบเกี่ยวกับยา
ทั้งหมดที่คุณกําลังใช้ แม้แต่ยาทีไ่มป่รากฏในรายการนี้

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคไตหรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภ์ วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกําลังใหน้มบุตร คุณไม่ควรตั้งครรภใ์นขณะที่คุณได้รับการฉีด
คาร์มัสทีน หากคุณตั้งครรภ์ขณะไดร้ับ carmustine ใหต้ิดต่อแพทย์ของคุณ Carmustine อาจเป็นอันตรายต่อทารกใน
ครรภ์

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

คาร์มัสทนีอาจทําให้เกิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทยท์ราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไม่หายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

ปวดหัว

สูญเสียการทรงตัวหรือการประสานงาน

ผิวสซีีด

เป็นลม

อาการวิงเวียนศีรษะ

หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นผิดปกติ

อาการเจ็บหน้าอก

ผิวคลํ้า

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการใดๆ เหล่านีห้รือตามที่ระบุไวใ้นส่วนคําเตือนที่
สําคัญ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

บวม ปวด แดง หรือไหม้บริเวณทีฉ่ีด
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ท้องเสีย

เหนื่อยง่ายหรืออ่อนแรง

ขาดพลังงาน

เบื่ออาหาร

ปวดท้องด้านขวาบน

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

ปัสสาวะน้อยลง

อาการบวมทีม่ือ เท้า ข้อเท้า หรือขาท่อนล่าง

การฉีดคาร์มัสทีนอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

คาร์มัสทีนอาจเพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะเป็นมะเร็งชนิดอื่นๆ พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงของการได้รับการฉีด
คาร์มัสทีน

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

หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

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

ชื่อแรนด์

BiCNU®

ชื่อของเธอ

BCNU

แก้ไขล่าสุด - 08/15/2011
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เรียนรู้วิธีอ้างอิงหน้านี้
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AHFS®ข้อมูลยาของผูป้่วย™ ©ลิขสิทธิ์ 2022 American Society of Health-System Pharmacists®, 4500 East-West 
Highway, Suite 900, เบเทสดา, แมริแลนด์ สงวนลิขสิทธิ์. ทําซํ้า
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หน้าปรับปรุงล่าสุด: 25 มีนาคม 2022
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