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Carmustine
binibigkas bilang (kar mus' teen)

MAHALAGANG BABALA:

Ang Carmustine ay maaaring magdulot ng matinding pagbaba sa bilang ng mga selula ng dugo sa iyong bone marrow. 

Pinapataas nito ang panganib na magkaroon ka ng malubhang impeksyon o pagdurugo. Kung makaranas ka ng alinman sa mga 

sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong doktor: lagnat, pananakit ng lalamunan, panginginig, o iba pang mga 

palatandaan ng impeksyon; hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa; itim at tarry stools; pulang dugo sa dumi; madugong suka; 

isinuka na materyal na parang coffee grounds.

Ang Carmustine ay maaari ding maging sanhi ng pinsala sa baga, kahit na mga taon pagkatapos ng paggamot. Ang pinsala sa baga ay maaaring 

maging sanhi ng kamatayan, lalo na sa mga pasyente na ginagamot sa carmustine bilang mga bata. Sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o 

nagkaroon na ng sakit sa baga.

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri upang 

suriin ang tugon ng iyong katawan sa carmustine.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Carmustine injection ay ginagamit upang gamutin ang ilang uri ng mga tumor sa utak. Ginagamit din ang carmustine injection 

kasama ng prednisone upang gamutin ang maramihang myeloma (isang uri ng kanser sa bone marrow). Ginagamit din ito kasama ng 

iba pang mga gamot upang gamutin ang Hodgkin's lymphoma (Hodgkin's disease) at non-Hodgkin's lymphoma (cancer na nagsisimula 

sa mga selula ng immune system) na hindi bumuti o lumala pagkatapos ng paggamot sa iba pang mga gamot. Ang Carmustine ay nasa 

isang klase ng mga gamot na tinatawag na mga alkylating agent. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbagal o pagpapahinto sa 

paglaki ng mga selula ng kanser sa iyong katawan.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Carmustine injection ay nagmumula bilang isang pulbos na idaragdag sa likido at itinurok sa loob ng hindi bababa sa 2 oras na intravenously 

(sa ugat) ng isang doktor o nars sa isang medikal na opisina o ospital para sa outpatient na klinika. Ito ay karaniwang iniksyon isang beses bawat 6 

na linggo. Maaari rin itong iturok sa mas maliliit na dosis isang beses sa isang araw sa loob ng 2 araw na sunud-sunod tuwing 6 na linggo.
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Maaaring kailanganin ng iyong doktor na antalahin ang iyong paggamot o ayusin ang iyong dosis kung nakakaranas ka ng ilang mga side effect. 

Mahalaga para sa iyo na sabihin sa iyong doktor kung ano ang iyong nararamdaman habang ginagamot ang carmustine.

Tanungin ang iyong parmasyutiko o doktor para sa isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

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 carmustine injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa carmustine o alinman sa mga sangkap sa carmustine injection. 

Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional supplement, ang 

iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: cimetidine (Tagamet) at phenytoin 

(Dilantin). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para 

sa mga side effect. Ang iba pang mga gamot ay maaari ring makipag-ugnayan sa carmustine, kaya siguraduhing sabihin sa iyong 

doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumilitaw sa listahang ito.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng sakit sa bato o atay.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Hindi ka dapat mabuntis habang 
tumatanggap ka ng carmustine injection. Kung ikaw ay buntis habang tumatanggap ng carmustine, tawagan ang 
iyong doktor. Maaaring mapinsala ng Carmustine ang fetus.

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

Maaaring magdulot ng mga side effect ang Carmustine. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

pagduduwal

pagsusuka

sakit ng ulo

pagkawala ng balanse o koordinasyon

maputlang balat

nanghihina

pagkahilo

mabilis o hindi regular na tibok ng puso

pananakit ng dibdib

maitim na balat

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito o 
sa mga nakalista sa seksyong MAHALAGANG BABALA, tawagan kaagad ang iyong doktor:

pamamaga, pananakit, pamumula, o pagkasunog sa lugar ng iniksyon
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masakit ang tiyan

matinding pagod o panghihina

kakulangan ng enerhiya

walang gana kumain

sakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan

paninilaw ng balat o mata

nabawasan ang pag-ihi

pamamaga ng mga kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

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

habang umiinom ng gamot na ito.

Maaaring pataasin ng Carmustine ang panganib na magkaroon ka ng iba pang mga kanser. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa 

(mga) panganib ng pagtanggap ng carmustine injection.

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.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

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

BiCNU®

mga pangalan

BCNU

Huling Binago - 08/15/2011
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Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble

para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022
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