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Clofarabine Injection
binibigkas bilang (kloe far' a been)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Clofarabine ay ginagamit upang gamutin ang talamak na lymphoblastic leukemia (LAHAT; isang uri ng kanser ng mga puting selula ng dugo) sa mga 

bata at mga young adult na 1 hanggang 21 taong gulang na nakatanggap na ng hindi bababa sa dalawang iba pang paggamot. Ang Clofarabine ay nasa 

isang klase ng mga gamot na tinatawag na purine nucleoside antimetabolites. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpatay sa mga kasalukuyang selula ng 

kanser at paglilimita sa pagbuo ng mga bagong selula ng kanser.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Clofarabine ay dumarating bilang isang solusyon na iturok sa isang ugat. Ang clofarabine ay pinangangasiwaan ng isang doktor o nars. 

Karaniwan itong ibinibigay isang beses sa isang araw sa loob ng 5 araw na sunud-sunod. Ang cycle ng dosing na ito ay maaaring ulitin isang beses 

bawat 2 hanggang 6 na linggo, depende sa iyong tugon sa gamot.

Aabutin ng hindi bababa sa 2 oras para matanggap mo ang bawat dosis ng clofarabine. Sabihin kaagad sa iyong doktor o ibang tagapagbigay ng 

pangangalagang pangkalusugan kung nakakaramdam ka ng pagkabalisa o hindi mapakali habang tinatanggap mo ang 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 gamitin ang clofarabine,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi sa clofarabine o anumang iba pang mga gamot.

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 magbanggit ng mga gamot para sa altapresyon 
at sakit sa puso. 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 nagkaroon na ng sakit sa bato o atay.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o planong magbuntis. Ang clofarabine ay maaaring makapinsala sa fetus. Dapat mong gamitin 

ang birth control upang maiwasan ang pagbubuntis sa panahon ng iyong paggamot na may clofarabine. Makipag-usap sa iyong doktor 

tungkol sa mga uri ng birth control na gagana para sa iyo. Kung ikaw ay buntis habang gumagamit ng clofarabine, tawagan ang iyong doktor.
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sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso. Hindi ka dapat magpasuso sa panahon ng iyong paggamot na may 
clofarabine.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay tumatanggap ng 
clofarabine.

dapat mong malaman na ang clofarabine ay maaaring magdulot ng kondisyon ng balat na tinatawag na hand-foot syndrome. Kung 

magkakaroon ka ng kondisyong ito, maaari kang makaranas ng pangingilig ng mga kamay at paa, at pagkatapos ay pamumula, pagkatuyo, at 

pagbabalat ng balat sa mga kamay at paa. Kung mangyari ito, hilingin sa iyong doktor na magrekomenda ng losyon na maaari mong ilapat sa 

mga lugar na ito. Kakailanganin mong ilapat ang lotion nang bahagya at iwasang kuskusin ang mga lugar nang malakas. Ang iyong doktor ay 

maaari ring magreseta ng gamot upang mapawi ang mga sintomas na ito.

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

Uminom ng maraming likido araw-araw sa panahon ng iyong paggamot na may clofarabine, lalo na kung ikaw ay nagsusuka o 

nagtatae.

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

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

alinman sa mga sintomas na ito:

pagduduwal

pagsusuka

sakit sa tyan

pagtatae

pagtitibi

walang gana kumain

pagbaba ng timbang

pamamaga ng loob ng bibig at ilong

masakit na mga puting patch sa bibig

sakit ng ulo

pagkabalisa

depresyon

pagkamayamutin

pananakit sa likod, kasu-kasuan, braso, o binti

antok

tuyo, makati, o inis na balat

namumula

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan 

kaagad ang iyong doktor:

mabilis na tibok ng puso
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mabilis na paghinga

kinakapos na paghinga

pagkahilo

pagkahilo

nanghihina

nabawasan ang pag-ihi

namamagang lalamunan, ubo, lagnat, panginginig, at iba pang mga palatandaan ng impeksyon

maputlang balat

labis na pagkapagod

kahinaan

pagkalito

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo

dumudugo ang ilong

dumudugo gilagid

dugo sa ihi

maliit na pula o lilang batik sa ilalim ng balat

paninilaw ng balat o mata

nangangati

pula, mainit-init, namamaga, malambot na balat

hindi mapigil na pagyanig ng isang bahagi ng katawan

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

ang gamot na ito.

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Ang gamot na ito ay itatabi sa ospital.

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, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang:

paninilaw ng balat o mata

pagsusuka

pantal
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Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

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

suriin ang tugon ng iyong katawan sa clofarabine.

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

Clolar®

Huling Sinuri - 09/01/2010

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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