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Degarelix Enjeksiyon
(derece'' a rel' ix) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Degarelix enjeksiyonu, ilerlemiş prostat kanserini (prostatta [bir erkek üreme bezi] başlayan kanser) tedavi etmek 
için kullanılır. Degarelix enjeksiyonu, gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) reseptör antagonistleri adı verilen bir 
ilaç sınıfındadır. Vücut tarafından üretilen testosteron (erkeklik hormonu) miktarını azaltarak çalışır. Bu, büyümek 
için testosterona ihtiyaç duyan prostat kanseri hücrelerinin yayılmasını yavaşlatabilir veya durdurabilir.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Degarelix enjeksiyonu, sıvı ile karıştırılacak ve mide bölgesinde, kaburgalardan ve belden uzakta cilt altına 
enjekte edilecek bir toz olarak gelir. Genellikle tıbbi bir tesiste bir doktor veya hemşire tarafından 28 günde bir 
enjekte edilir.

Bir doz degarelix enjeksiyonu aldıktan sonra, kemerinizin veya belinizin ilacın enjekte edildiği yere baskı 
yapmadığından emin olun.

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?

Degarelix enjeksiyonunu almadan önce,

degarelix enjeksiyonuna, diğer ilaçlara veya degarelix enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz 
varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. İçindekiler listesi için eczacınıza danışın veya hasta bilgilerini kontrol 
edin.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: 
amiodaron (Cordarone), disopiramid (Norpace), kinidin, prokainamid veya sotalol (Betapace). 
Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.
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doktorunuza, uzun QT sendromunuz (düzensiz kalp atışı, bayılma veya ani ölüme neden olabilen nadir bir kalp 
sorunu) olup olmadığını söyleyin; kanınızdaki yüksek veya düşük kalsiyum, potasyum, magnezyum veya sodyum 
seviyeleri; veya kalp, karaciğer veya böbrek hastalığı.

Hamile olan veya hamile olabilecek kadınlar degarelix enjeksiyonu almamalıdır. Degarelix enjeksiyonu 
fetüse zarar verebilir. Hamileyken degarelix enjeksiyonu alırsanız derhal doktorunuzu arayın. 
Emziriyorsanız, degarelix enjeksiyonunu almadan önce doktorunuzla konuşun.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bir doz degarelix enjeksiyonu almak için randevunuzu kaçırırsanız, hemen doktorunuzu arayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

ilacın enjekte edildiği yerde ağrı, kızarıklık, şişme, sertlik veya kaşıntı

sıcak basmalar

aşırı terleme veya gece terlemeleri

mide bulantısı

kabızlık

ishal

kilo alımı veya kaybı

zayıflık

baş dönmesi

baş ağrısı

yorgunluk

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

göğüs büyütme

azalmış cinsel istek veya yetenek

sırt veya eklem ağrısı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

kurdeşen

döküntü

nefes alma veya yutma zorluğu
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hızlı, düzensiz veya vuran kalp atışı

yüz, boğaz, dil, dudaklar, gözler, eller, ayaklar, ayak bilekleri veya alt bacakların şişmesi

ses kısıklığı

göğüste çırpınma hissi

bayılma

ağrılı, sık veya zor idrara çıkma

ateş veya titreme

Degarelix enjeksiyonu, kemiklerinizin tedavinizin başlangıcında olduğundan daha zayıf ve kırılgan 
olmasına neden olabilir. Bu ilacı almanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.

Degarelix 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).

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.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun degarelix 

enjeksiyonuna verdiği yanıtı kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir. Doktorunuz tedaviniz sırasında 

kan basıncınızı da izleyebilir.

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

yaptığınızı söyleyiniz.

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

firmagon®
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Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi
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Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma
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