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Daratumumab Injection
binibigkas bilang (dar" a toom' ue mab)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Daratumumab injection ay ginagamit nang nag-iisa o kasama ng iba pang mga gamot upang gamutin ang maramihang myeloma 

(isang uri ng kanser sa utak ng buto) sa mga bagong diagnosed na tao at sa mga taong hindi bumuti sa paggamot o na bumuti 

pagkatapos ng paggamot sa iba pang mga gamot ngunit ang kondisyon ibinalik. Ang Daratumumab ay nasa isang klase ng mga gamot 

na tinatawag na monoclonal antibodies. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtulong sa katawan na pabagalin o ihinto ang paglaki ng 

mga selula ng kanser.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Dumarating ang Daratumumab bilang isang likido (solusyon) na ibinibigay sa ugat (sa ugat) ng isang doktor o nars sa isang setting ng 

pangangalagang pangkalusugan. Ang iyong doktor ang magpapasya kung gaano kadalas ka makakatanggap ng daratumumab batay sa 

iba pang mga gamot na maaaring ibigay at ang tugon ng iyong katawan sa gamot na ito.

Ang isang doktor o nars ay babantayan ka nang mabuti habang ikaw ay tumatanggap ng pagbubuhos at pagkatapos ay upang matiyak na 

wala kang malubhang reaksyon sa gamot. Bibigyan ka ng iba pang mga gamot upang makatulong na maiwasan at gamutin ang mga 

reaksyon sa daratumumab bago ang iyong pagbubuhos at para sa una at ikalawang araw pagkatapos mong matanggap ang iyong gamot. 

Sabihin kaagad sa iyong doktor o nars kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas: ubo, paghingal, paninikip ng 

lalamunan at pangangati, pangangati, sipon, o baradong ilong, sakit ng ulo, pangangati, pagduduwal, pagsusuka, lagnat, panginginig, 

pantal, pamamantal, pagkahilo, pagkahilo, kahirapan sa paghinga, paghihirap sa dibdib, o igsi ng paghinga.

Maaaring bawasan ng iyong doktor ang iyong dosis ng daratumumab o pansamantala o permanenteng ihinto ang iyong paggamot. Depende ito sa 

kung gaano kahusay ang paggana ng gamot para sa iyo at ang mga side effect na iyong nararanasan. Siguraduhing sabihin sa iyong doktor kung 

ano ang iyong nararamdaman sa panahon ng iyong paggamot sa daratumumab.

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang 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 daratumumab injection,
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sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa daratumumab, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 

sangkap sa daratumumab injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang impormasyon ng pasyente ng tagagawa para 

sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 

supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. 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 tumatanggap ka ng mga pagsasalin ng dugo o kung mayroon ka o nagkaroon na ng shingles (isang 

masakit na pantal na nangyayari pagkatapos ng impeksyon ng herpes zoster o bulutong-tubig), mga problema sa paghinga, 

hepatitis B (isang virus na nakakahawa sa atay at maaaring magdulot ng matinding atay pinsala), o isang sakit sa baga gaya ng 

chronic obstructive pulmonary disease (COPD; isang pangkat ng mga sakit sa baga, na kinabibilangan ng talamak na brongkitis at 

emphysema).

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Dapat mong gamitin ang birth control upang 

maiwasan ang pagbubuntis sa panahon ng iyong paggamot sa daratumumab at nang hindi bababa sa 3 buwan pagkatapos ng 

iyong huling dosis. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga uri ng birth control na gagana para sa iyo. Kung ikaw ay buntis 

habang tumatanggap ng daratumumab injection, tawagan ang iyong doktor.

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

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

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kung napalampas mo ang isang appointment upang makatanggap ng daratumumab, tawagan kaagad ang iyong doktor.

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

Ang Daratumumab injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagkapagod

pagtitibi

pagtatae

pananakit ng likod o kasukasuan

sakit sa iyong mga braso, binti, o dibdib

nabawasan ang gana

sakit ng ulo

pamamaga ng mga kamay, bukung-bukong, o paa

sakit, paso, o pangingilig sa mga kamay o paa

mga pulikat ng kalamnan

nahihirapang makatulog o manatiling tulog
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Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung naranasan mo ang alinman sa mga sintomas na ito o ang 

mga nakalista sa seksyong HOW, tawagan kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emerhensiyang medikal na paggamot.

pasa o pagdurugo

lagnat

matinding pagod

paninilaw ng balat o mata

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

problema habang tinatanggap ang gamot na ito.

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).

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 bago at sa 

panahon ng iyong paggamot upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa iniksyon ng daratumumab.

Bago magkaroon ng anumang pagsubok sa laboratoryo, sabihin sa iyong doktor at sa mga tauhan ng laboratoryo na ikaw ay tumatanggap o tumatanggap 

ng daratumumab na iniksyon. Maaaring makaapekto ang Daratumumab sa mga resulta ng ilang mga pagsubok sa laboratoryo.

Maaaring makaapekto ang Daratumumab sa mga resulta ng pagsusuri sa pagtutugma ng dugo hanggang 6 na buwan pagkatapos ng iyong huling dosis. 

Bago magkaroon ng pagsasalin ng dugo, sabihin sa iyong doktor at sa mga tauhan ng laboratoryo na ikaw ay tumatanggap o tumatanggap ng daratumumab 

na iniksyon. Ang iyong doktor ay gagawa ng mga pagsusuri sa dugo upang tumugma sa iyong uri ng dugo bago ka magsimula ng paggamot sa 

daratumumab.

Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga katanungan na mayroon ka tungkol sa iniksyon ng daratumumab.

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

Darzalex®

Huling Binago - 12/15/2019

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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