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Desitabin Enjeksiyonu
(dee sye' ta be) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Desitabin, miyelodisplastik sendromu (kemik iliğinin şekilsiz kan hücreleri ürettiği ve yeterince sağlıklı kan 
hücresi üretmediği bir grup durum) tedavi etmek için kullanılır. Desitabin, hipometilasyon ajanları adı 
verilen bir ilaç sınıfındadır. Kemik iliğinin normal kan hücreleri üretmesine yardımcı olarak ve kemik 
iliğindeki anormal hücreleri öldürerek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Desitabin, bir tıbbi muayenehanede veya hastane polikliniğinde bir doktor veya hemşire tarafından sıvıya 
eklenecek ve 3 saat boyunca intravenöz (damar içine) yavaşça enjekte edilecek bir toz olarak gelir. Genellikle 3 
gün boyunca her 8 saatte bir enjekte edilir. Bu tedavi dönemine döngü denir ve döngü, doktorunuzun önerdiği 
süre boyunca 6 haftada bir tekrarlanabilir. Desitabin genellikle en az dört kür için verilmelidir, ancak 
doktorunuz ek tedaviden fayda göreceğinize karar verirse devam edilebilir.

Bazı yan etkiler yaşarsanız doktorunuzun tedavinizi ertelemesi ve dozunuzu düşürmesi gerekebilir. 
Desitabin tedavisi sırasında kendinizi nasıl hissettiğinizi mutlaka doktorunuza söyleyiniz.

Doktorunuz, her doz desitabin almadan önce bulantı ve kusmayı önlemek için size ilaç verecektir.

bu ilacın kullanım alanları

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

özel önlemler almalı mıyım?

Bir doz desitabin almadan önce,
desitabin 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. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi 
veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz.
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Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız doktorunuza 
söyleyiniz. Desitabin kullanırken siz veya eşiniz hamile kalmamalısınız. Desitabin ile tedaviniz sırasında ve 
sonrasında 2 ay boyunca kendinizde veya eşinizde hamileliği önlemek için doğum kontrolü kullanmalısınız. 
Sizin için işe yarayacak doğum kontrol yöntemleri hakkında doktorunuzla konuşun. Desitabin kullanırken siz 
veya eşiniz hamile kalırsa doktorunuzu arayın. Desitabin fetüse zarar verebilir.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bir doz desitabin almak için randevu alamayacaksanız hemen doktorunuzu arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

aşırı yorgunluk

soluk ten

baş ağrısı

baş dönmesi

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

hızlı nabız

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

zayıflık

nefes darlığı

mide bulantısı

kabızlık

ishal

kusma

karın ağrısı

mide ekşimesi veya hazımsızlık

ağızda veya dilde veya dudaklarda ağrılı yaralar

ciltte kırmızı lekeler

döküntü

ten renginde değişiklik

saç kaybı
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eklem veya kas ağrısı

göğüs rahatsızlığı veya göğüs duvarı ağrısı

ellerin, ayakların, ayak bileklerinin, alt bacakların veya midenin şişmesi

enjeksiyon yerinde ağrı, şişme veya kızarıklık

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

olağandışı kanama veya morarma

kurdeşen

kaşıntı

nefes alma veya yutma zorluğu

yüzün şişmesi

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

Aşağıdaki hiperglisemi (yüksek kan şekeri) semptomlarından herhangi birine 
sahipseniz hemen doktorunuzu arayın:

aşırı susuzluk

sık idrara çıkma

aşırı açlık

zayıflık

bulanık görme

Desitabin 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).

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:

olağandışı kanama veya morarma

boğaz ağrısı, ateş, titreme, öksürük veya diğer enfeksiyon belirtileri
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şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun desitabine 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
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