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klofarabin enjeksiyonu
(kloe far' a be) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Klofarabin, halihazırda en az iki başka tedavi görmüş olan 1 ila 21 yaş arasındaki çocuklarda ve genç 
yetişkinlerde akut lenfoblastik lösemiyi (ALL; beyaz kan hücrelerinin bir kanseri türü) tedavi etmek için 
kullanılır. Klofarabin, purin nükleozid antimetabolitleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Mevcut kanser 
hücrelerini öldürerek ve yeni kanser hücrelerinin gelişimini sınırlayarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Klofarabin bir damara enjekte edilecek bir çözelti olarak gelir. Klofarabin bir doktor veya hemşire tarafından 
uygulanır. Genellikle arka arkaya 5 gün boyunca günde bir kez verilir. Bu dozlama döngüsü, ilaca verdiğiniz 
cevaba bağlı olarak her 2 ila 6 haftada bir tekrarlanabilir.

Her bir klofarabin dozunu almanız en az 2 saat sürecektir. İlacı alırken endişeli veya huzursuz 
hissediyorsanız, doktorunuza veya diğer sağlık uzmanınıza hemen bildirin.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Klofarabin kullanmadan önce,

klofarabin veya diğer ilaçlara alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Yüksek tansiyon ve kalp hastalığı için ilaçlardan 
bahsettiğinizden emin olun. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından 
sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

böbrek veya karaciğer hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyiniz.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Klofarabin fetüse zarar verebilir. 
Klofarabin ile tedaviniz sırasında hamileliği önlemek için doğum kontrolünü kullanmalısınız. Sizin için işe 
yarayacak doğum kontrol türleri hakkında doktorunuzla konuşun. Klofarabin kullanırken hamile kalırsanız 
doktorunuzu arayın.
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emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Klofarabin ile tedaviniz sırasında emzirmemelisiniz.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere bir ameliyat geçiriyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize klofarabin 
aldığınızı söyleyin.

Klofarabinin el-ayak sendromu denen bir cilt rahatsızlığına neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu durumu 
geliştirirseniz, ellerde ve ayaklarda karıncalanma ve ardından ellerde ve ayaklarda ciltte kızarıklık, kuruluk ve 
pullanma yaşayabilirsiniz. Böyle bir durumda doktorunuzdan bu bölgelere uygulayabileceğiniz bir losyon 
önermesini isteyin. Losyonu hafifçe uygulamanız ve bölgeleri kuvvetlice ovalamaktan kaçınmanız gerekecektir. 
Doktorunuz bu semptomları hafifletmek için ilaç da reçete edebilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

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

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı

kusma

karın ağrısı

ishal

kabızlık

iştah kaybı

kilo kaybı

ağız ve burun içinin şişmesi

ağızda ağrılı beyaz lekeler

baş ağrısı

endişe

depresyon

sinirlilik

sırtta, eklemlerde, kollarda veya bacaklarda ağrı

uyuşukluk

kuru, kaşıntılı veya tahriş olmuş cilt

kızarma

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

hızlı nabız
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hızlı nefes alma

nefes darlığı

baş dönmesi

sersemlik

bayılma

azalmış idrara çıkma

boğaz ağrısı, öksürük, ateş, titreme ve diğer enfeksiyon belirtileri

soluk ten

aşırı yorgunluk

zayıflık

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

olağandışı morarma veya kanama

burun kanaması

diş eti kanaması

idrarda kan

cilt altında küçük kırmızı veya mor lekeler

cilt veya gözlerin sararması

kaşıntı

kırmızı, sıcak, şiş, hassas cilt

vücudun bir bölümünün kontrol edilemeyen sallanması

Klofarabin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı sorunlarınız varsa 
doktorunuzu arayın.

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilaç hastanede saklanacaktır.

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 şunları içerebilir:

cilt veya gözlerin sararması

kusma

döküntü
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şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun klofarabine yanıtını kontrol 

etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

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

klozet®
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