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การฉีดคลอฟาราบีน
ออกเสียงว่า (kloe far' a been)

hy เป็นยานี้กําหนด?

ยาโคลฟาราบีนใช้รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟบลาสตกิเฉียบพลัน (ALL; มะเร็งชนิดหนึ่งของเม็ดเลือดขาว) ในเด็กและผู้ใหญ่
วัยหนุ่มสาวอายุ 1 ถึง 21 ปี ซึ่งได้รับการรักษาด้วยวิธอีื่นอีกอย่างน้อย 2 วิธี คลอฟาราบีนอยูใ่นกลุ่มยาทีเ่รียกว่า purine 
nucleoside antimetabolites มันทํางานโดยการฆ่าเซลล์มะเร็งทีม่ีอยู่และจํากัดการพัฒนาของเซลล์มะเร็งใหม่

ควรจะใช้ยานีห้รือไม่?

Clofarabine มาเพื่อแก้ปัญหาการฉีดเข้าเส้นเลือด Clofarabine บริหารโดยแพทย์หรือพยาบาล โดยปกตจิะได้รับวันละครั้งเป็น
เวลา 5 วันติดต่อกัน รอบการจ่ายยานี้อาจทําซํ้าทุกๆ 2 ถึง 6 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อยาของคุณ

จะใชเ้วลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงกว่าที่คุณจะไดร้ับยาโคลฟาราบีนในแต่ละครั้ง แจ้งให้แพทย์หรือผู้ใหบ้ริการทางการแพทย์รา
ยอื่นๆ ทราบทันที หากคุณรู้สึกกระวนกระวายหรือกระสับกระส่ายในขณะที่รับยา

ใชส้ําหรับยานี้

ยานี้อาจกําหนดให้ใชอ้ย่างอื่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

หมวก ข้อควรระวังพิเศษ ฉันควรปฏิบัติตาม?

ก่อนใช้โคลฟาราบีน
แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาโคลฟาราบีนหรือยาอื่นๆ

แจ้งให้แพทยแ์ละเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาทีต่้องสั่งโดยแพทย์และยาทีห่าซื้อเอง วิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑส์มุนไพรที่
คุณกําลังใช้หรือวางแผนที่จะใช้ อย่าลืมพูดถึงยารักษาโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ แพทย์ของคุณอาจต้องเปลี่ยนขนาดยา
หรือตรวจสอบคุณอย่างระมัดระวังสําหรับผลข้างเคียง

แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบ หากคุณมหีรือเคยเป็นโรคไตหรือตับ

แจ้งแพทย์หากคุณกําลังตั้งครรภห์รือวางแผนทีจ่ะตั้งครรภ์ คลอฟาราบีนอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ คุณควรใชก้ารคุม
กําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภร์ะหว่างการรักษาด้วยยาโคลฟาราบีน พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับประเภทของการคุม
กําเนิดที่เหมาะกับคุณ หากคุณตั้งครรภ์ขณะใชโ้คลฟาราบีน ใหต้ิดต่อแพทย์ของคุณ
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แจ้งให้แพทยป์ระจําตัวของคุณทราบหากคุณกําลังให้นมบุตร คุณไม่ควรให้นมลูกระหว่างการรักษาด้วยยาโคลฟาราบีน

หากคุณกําลังจะเข้ารับการผ่าตัด รวมทั้งการทําฟัน ใหแ้จ้งแพทย์หรือทันตแพทย์ว่าคุณกําลังรับยาโคลฟาราบีน

คุณควรรู้ว่า clofarabine อาจทําใหเ้กิดสภาพผิวทีเ่รียกว่าโรคมือเท้า หากคุณมีอาการนี้ คุณอาจรู้สึกเสียวซ่าที่มือและเท้า จาก
นั้นจึงเกิดรอยแดง แห้ง และลอกของผิวหนังทีม่ือและเท้า หากเกิดเหตุการณน์ี้ขึ้น ใหป้รึกษาแพทย์เพื่อแนะนําโลชั่นที่คุณ
สามารถทาบริเวณเหล่านีไ้ด้ คุณจะต้องทาโลชั่นเบา ๆ และหลีกเลี่ยงการถบูริเวณนั้นแรง ๆ แพทย์ของคุณอาจสั่งยาเพื่อบรรเทา
อาการเหล่านี้

ฉันควรปฏิบัติตามคําแนะนําด้านอาหารพิเศษของหมวกหรือไม?่

ดื่มนํ้ามาก ๆ ทุกวันระหว่างการรักษาด้วยยาโคลฟาราบีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณอาเจียนหรือท้องเสีย

ผลข้างเคียงของหมวก ยานี้สามารถทําใหเ้กิดไดห้รือไม?่

โคลฟาราบีนอาจทําใหเ้กิดผลข้างเคียง แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการเหล่านี้รุนแรงหรือไมห่ายไป:

คลื่นไส้

อาเจียน

อาการปวดท้อง

ท้องเสีย

ท้องผูก

เบื่ออาหาร

ลดนํ้าหนัก

บวมภายในปากและจมูก

แพทช์สีขาวที่เจ็บปวดในปาก

ปวดหัว

ความวิตกกังวล

ภาวะซึมเศร้า

ความหงุดหงิด

ปวดหลัง ข้อต่อ แขน ขา

อาการง่วงนอน

ผิวแห้ง คัน หรือระคายเคือง

ล้าง

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจร้ายแรง หากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้โทรเรียกแพทย์ของคุณทันที:

หัวใจเต้นเร็ว
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หายใจเร็ว

หายใจถี่

อาการวิงเวียนศีรษะ

มึนหัว

เป็นลม

ปัสสาวะน้อยลง

เจ็บคอ ไอ มไีข้ หนาวสั่น และอาการติดเชื้ออื่นๆ

ผิวสซีีด

เหนื่อยเหลือเกิน

ความอ่อนแอ

ความสับสน

ชํ้าหรือมีเลือดออกผิดปกติ

เลือดกําเดาไหล

มีเลือดออกที่เหงือก

เลือดในปัสสาวะ

จุดสแีดงหรือสมี่วงเล็ก ๆ ใตผ้ิวหนัง

สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

อาการคัน

แดง อบอุ่น บวม ผิวบอบบาง

ร่างกายสั่นไหวอย่างควบคุมไมไ่ด้

โคลฟาราบีนอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงอื่นๆ โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีปัญหาผิดปกตใิด ๆ ในขณะที่ใชย้านี้

หมวก ฉันควรรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการกําจัดยานี้?

ยานี้จะถูกเก็บไว้ในโรงพยาบาล

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

อาการของยาเกินขนาดอาจรวมถึง:
สีเหลืองของผิวหนังหรือดวงตา

อาเจียน

ผื่น
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หมวกข้อมูลอื่น ๆ ที่ฉันควรรู้?

นัดหมายทั้งหมดกับแพทย์และห้องปฏิบัติการของคุณ แพทยข์องคุณจะสั่งการทดสอบในห้องปฏิบัติการบางอย่างเพื่อตรวจสอบ
การตอบสนองของร่างกายคุณต่อ clofarabine

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

ชื่อแรนด์

Clolar®
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