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Daratumumab Enjeksiyonu
(dar" a toom' ue mab) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Daratumumab enjeksiyonu, yeni teşhis konmuş kişilerde ve tedaviyle düzelmeyen veya diğer ilaçlarla 
tedaviden sonra iyileşen ancak durumu iyileşen kişilerde multipl miyelomu (bir tür kemik iliği kanseri) 
tedavi etmek için tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. iade. Daratumumab, monoklonal 
antikorlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Vücudun kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatmasına veya 
durdurmasına yardımcı olarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Daratumumab, bir sağlık ortamında doktor veya hemşire tarafından damardan (damar içine) verilen bir 
sıvı (çözelti) olarak gelir. Doktorunuz, verilebilecek diğer ilaçlara ve vücudunuzun bu ilaca verdiği cevaba 
göre daratumumab'ı ne sıklıkta alacağınıza karar verecektir.

Bir doktor veya hemşire, infüzyonu alırken ve sonrasında ilaca karşı ciddi bir reaksiyon göstermediğinizden emin 
olmak için sizi yakından izleyecektir. İnfüzyonunuzdan önce ve ilacınızı aldıktan sonraki ilk ve ikinci günlerde 
daratumumab reaksiyonlarını önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olacak başka ilaçlar verilecektir. Aşağıdaki 
semptomlardan herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz: öksürük, hırıltılı solunum, 
boğazda sıkışma ve tahriş, kaşıntılı, akıntılı veya tıkalı burun, baş ağrısı, kaşıntı, mide bulantısı, kusma, ateş, titreme, 
kızarıklık, kurdeşen, baş dönmesi, baş dönmesi, nefes almada zorluk, göğüste rahatsızlık veya nefes darlığı.

Doktorunuz daratumumab dozunuzu azaltabilir veya tedavinizi geçici veya kalıcı olarak durdurabilir. Bu, 
ilacın sizin için ne kadar iyi çalıştığına ve yaşadığınız yan etkilere bağlıdır. Daratumumab ile tedaviniz 
sırasında doktorunuza nasıl hissettiğinizi mutlaka söyleyin.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Daratumumab enjeksiyonunu almadan önce,
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daratumumab'a, diğer ilaçlara veya daratumumab enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine 
alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın veya 
üreticinin hasta bilgilerini kontrol edin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi 
veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Kan nakli alıyorsanız veya daha önce zona (herpes zoster veya su çiçeği enfeksiyonundan sonra ortaya 
çıkan ağrılı bir döküntü), solunum sorunları, hepatit B (karaciğeri enfekte eden ve ciddi karaciğere neden 
olabilen bir virüs) geçirdiyseniz veya geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin. hasar) veya kronik obstrüktif 
akciğer hastalığı (KOAH; kronik bronşit ve amfizemi içeren bir grup akciğer hastalığı) gibi bir akciğer 
hastalığı.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Daratumumab ile 
tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan sonra en az 3 ay boyunca hamileliği önlemek için doğum kontrolünü 
kullanmalısınız. Sizin için işe yarayacak doğum kontrol türleri hakkında doktorunuzla konuşun. Daratumumab 
enjeksiyonu yaparken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya diş hekimine daratumumab 
enjeksiyonu yaptığınızı söyleyin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Daratumumab almak için randevunuzu kaçırırsanız, hemen doktorunuzu arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

yorgunluk

kabızlık

ishal

sırt veya eklem ağrısı

kollarınızda, bacaklarınızda veya göğsünüzde ağrı

iştah azalması

baş ağrısı

ellerin, ayak bileklerinin veya ayakların şişmesi

ellerde veya ayaklarda ağrı, yanma veya karıncalanma

kas spazmları

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu
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Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya NASIL bölümünde listelenenlerden 
herhangi biriyle karşılaşırsanız, derhal doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın.

morarma veya kanama

ateş

Aşırı yorgunluk

cilt veya gözlerin sararması

Daratumumab enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı alırken olağandışı sorunlarınız varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, vücudunuzun daratumumab enjeksiyonuna tepkisini 

kontrol etmek için tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Herhangi bir laboratuvar testi yaptırmadan önce doktorunuza ve laboratuvar personeline daratumumab enjeksiyonu 

yaptığınızı veya yaptırdığınızı söyleyin. Daratumumab bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını etkileyebilir.

Daratumumab, son dozunuzdan sonraki 6 aya kadar kan eşleştirme testi sonuçlarını etkileyebilir. Kan nakli 
yaptırmadan önce doktorunuza ve laboratuvar personeline daratumumab enjeksiyonu yaptığınızı veya 
aldığınızı söyleyin. Daratumumab ile tedaviye başlamadan önce doktorunuz kan grubunuza uygun kan testleri 
yapacaktır.

Daratumumab enjeksiyonu ile ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

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.
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