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                                                    KULLANMA TALİMATI 
 
 
   FLOXUDEM 0.5 g infüzyonluk liyofilize toz içeren flakon  
   Damar içine yavaş olarak (i.v. infüzyon) uygulanır. 
 

   Etkin madde: Her flakon 0.5 g floksuridin içerir.  
 

   Yardımcı maddeler:  Enjeksiyonluk su  

            

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI  dikkatlice okuyunuz, 
çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. 

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz. 

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.  

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz. 

• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı 

doktorunuza söyleyiniz. 

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek 
veya düşük doz kullanmayınız. 

    

 
   Bu Kullanma Talimatı’nda;  
 

1.   FLOXUDEM  nedir ve ne için kullanılır? 
2.   FLOXUDEM  kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 
3.   FLOXUDEM  nasıl kullanılır? 
4.  Olası yan etkiler nelerdir? 
5.   FLOXUDEM’in saklanması    

           Başlıkları yer almaktadır. 
 

1.  FLOXUDEM  nedir ve ne için kullanılır? 

İlacınızın adı  FLOXUDEM 0.5 g infüzyonluk liyofilize toz içeren flakon’dur. FLOXUDEM, liyofilize toz 

içeren flakon ambalajlarda takdim edilmektedir.  

FLOXUDEM, kanser hücrelerinin büyümelerine müdahele eden, hücrelerin büyümelerini yavaşlatan ve 

vücutta yayılmalarını engelleyen bir kanser ilacıdır.  

FLOXUDEM, ameliyat ya da başka bir şekilde tedavi edilmesi mümkün olmadığı düşünülen ve  karaciğere 

yayılmış kolon kanserinin palyatif (bir hastalığın sıkıntı ya da acı veren bazı belirtilerini azaltan ya da 

ortadan kaldıran.) tedavisinde kullanılır.  

FLOXUDEM’in kullanımı hakkında sorularınız için lütfen doktorunuza danışınız. 

2. FLOXUDEM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler 
 

FLOXUDEM’i aşağıdaki durumlarda  KULLANMAYINIZ 
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Eğer:  

 

•  Floksuridin’e karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,  

• Bastırılmış kemik iliği fonksiyonunuz bulunuyorsa,  

• Ciddi enfeksiyon potansiyeline sahip  beslenme sorununuz varsa. 

 

FLOXUDEM’i aşağıdaki durumlarda  DİKKATLİ KULLANINIZ 

Eğer:  

• Karaciğer  veya böbrek yetmezliği probleminiz varsa,  

• Geçmişte leğen kemiği (kalça) bölgenizde ışınlama tedavisi gördüyseniz,  

• Alkilleyici tipte kanser ilaçları (örneğin; klorambusil, siklofosfamid, melfalan)  ile tedavi 

gördüyseniz,  

• Bir enfeksiyon geçiriyorsanız, 

• Sağlıksız besleniyorsanız, 

• Azalmış kemik iliği fonksiyonuna sahipseniz. 

 

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. 

 

FLOXUDEM’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması 
 

FLOXUDEM’in kullanımı üzerinde yiyecek ve içeceğin etkisi yoktur. Aç ya da tok karnına uygulanabilir. 

 
Hamilelik 
 
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

 

Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız, FLOXUDEM kullanmadan önce bunu doktorunuza 

bildirmelisiniz. FLOXUDEM hamilelik döneminde doktorunuz tarafından zorunlu görülmesi halinde 

kullanılmalıdır. 

 

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.  

 
Emzirme 
 
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

 

Emziriyorsanız ya da emzirmeyi planlıyorsanız, doktorunuza danışınız.  

 

FLOXUDEM kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz.  

 

Araç ve makine kullanımı 
 

FLOXUDEM’in araç ve makine kullanımı üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur. 

 

FLOXUDEM’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler 
 

FLOXUDEM bileşiminde bu tür maddeler bulunmamaktadır. 
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Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı 

FLOXUDEM tedavisine başlamadan önce kullandığınız ya da kullanmayı planladığınız diğer ilaçları 

doktorunuza bildiriniz. Eğer ekinase (bağışıklık sistemini arttıran bir ilaç) veya alkilleyici tipte kanser 

ilaçları (örneğin; klorambusil, siklofosfamid, melfalan) )  ile tedavi görüyorsanız, doktorunuzun bunu 

bilmesi özellikle önemlidir.  

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda 

kullandıysanız, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. 

3. FLOXUDEM  nasıl kullanılır? 

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:  

Kullanacağınız dozu doktorunuz belirleyecektir. FLOXUDEM’in terapötik doz programı, sürekli atardama-

ra yavaş enjeksiyon ile 0.1-0.6 mg/kg/gün arasındadır. 

Doktorunuz kaç infüzyona (damar içine zerk) ihtiyacınız olduğunu, bu infüzyonların ne sıklıkta uygulanma-

sı gerektiğine karar verecektir.  

Uygulama yolu ve metodu:  

FLOXUDEM yalnızca damara yavaş enjeksiyon aracılığıyla uygulanabilir. Verilen doza ve böbreğinizin 

durumuna bağlı olarak bir infüzyon birkaç saat sürebilir.  

Değişik yaş grupları:  
 

Çocuklarda kullanım:  
 

Şu ana kadar FLOXUDEM çocuklar ve ergen (18 yaş ve altı) hastalarda güvenirliği ve etkinliği 
belirlenmemiştir. 
 
Yaşlılarda kullanım:  
 

65 yaş ve üzeri hastalar, ciddi bir kalp, böbrek ya da karaciğer sorunları olmadığı sürece  

FLOXUDEM ile güvenle tedavi edilebilir. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa, doktorunuza  

danışınız.  

 

Özel kullanım durumları:  
 
Böbrek yetmezliği: 
FLOXUDEM, böbrek yetmezliği olan hastalarda aşırı önlemler alınarak kullanılmalıdır. 
 

Karaciğer yetmezliği: 
FLOXUDEM, karaciğer yetmezliği olan hastalarda aşırı önlemler alınarak kullanılmalıdır. 

 

Eğer FLOXUDEM’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya 

eczacınız ile konuşunuz. 

 
Kullanmanız gerekenden daha fazla FLOXUDEM  kullandıysanız: 

 

FLOXUDEM’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.  
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FLOXUDEM’i kullanmayı unutursanız: 
 
Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. 

Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. 

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. 

 

FLOXUDEM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler: 

Doktorunuz tarafından karar verilinceye kadar FLOXUDEM ile tedaviye son vermeyiniz. FLOXUDEM ile 

tedavinizi kesmeniz hastalığınızın kötüye gitmesine sebep olabilir. 

 

4. Olası yan etkiler nelerdir? 

Tüm ilaçlar gibi FLOXUDEM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.  

FLOXUDEM’in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir:  

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:  

Çok yaygın:   10 hastanın en az 1’inde görülebilir.  

Yaygın :   10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.  

Yaygın olmayan:  100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.  

Seyrek :   1.000 hastanın birinden az görülebilir.  

Çok seyrek :   10.000 hastanın birinden az görülebilir.  

Sıklığı bilinmeyen :  Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.  

Aşağıdakilerden biri olursa FLOXUDEM’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza 
bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

• Nefes alma güçlüğüne, dudaklarda ve dilde şişkinliğe ve kan basıncında ani bir düşüşe yol açan 

şiddetli alerjik reaksiyon (vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani 

aşırı duyarlılık anlamına gelen anaflaksi),  
• Azalmış kemik iliği fonksiyonları ve kan problemleri (aşırı yorgunluk, kolaylıkla morarma ya da 

kanama; siyah, kanlı ve yakıcı dışkı; ateş, titreme ya da enfeksiyon belirtileri),  
• Şiddetli kusma. 

 

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. 

 

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin FLOXUDEM’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi 

müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. 

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. 

 

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın 
hastanenin acil bölümüne başvurunuz: 

• Gastroenterit (mide ve ince barsakların mukozasındaki yaygın iltihaplanma sonucu şiddetli ishal 

oluşması, sıklaşan barsak hareketleri, sulu dışkı, 
• Ağız veya boğaz yaraları, 
• Mide ağrısı veya yanması. 
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Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir. 

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. 

Diğer yan etkiler:  

Yaygın:  

• Bulantı, kusma, enterit (barsak iltihabı), ishal, stomatit (ağız iltihaplanması), yerel cilt kızarıklığı 
 

Yaygın olmayan:  

• Saç dökülmesi, deri döküntüsü 

 

Seyrek: 
 

• Oniki parmak barsağı iltihaplanması ve ülseri, gastrit, mide kanaması), dil iltihabı, farenjit (boğaz 

iltihabı) 

• İştah kaybı, kramplar, karın ağrısı 

• Karaciğerle ilgili safra kesesi sertleşmesi 

• Cilt iltihabı, spesifik olmayan cilt toksisitesi 

 
Çok seyrek:  

• Miyokard iskemisi (Kalp kasını besleyen damarlardan birinin tıkanması sonucu oluşan hastalık) 
 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya 

eczacınızı bilgilendiriniz. 

 

     5.FLOXUDEM’in saklanması  
 

FLOXUDEM’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 

 

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FLOXUDEM’i  kullanmayınız.   

 

25ºC’nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız.  

 

Herhangi bir kullanılmamış ürün veya atık materyal lokal gereklilikler doğrultusunda imha edilmelidir.  

İlaçlar, atık su veya ev atıkları aracılığı ile atılmamalıdır. Eczacınıza kullanılmayacak ilaçların nasıl 

atılacağını sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır. 

 

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FLOXUDEM’i  kullanmayınız.   

 

 Ruhsat sahibi:   
 Dem Medikal ve Ecza Deposu San. Tic. Ltd.Şti   

 Acıbadem Cad. No.56  Kadıköy-İstanbul   

 Tlf: 0216.4284029  Faks: 0216.4284069 

  

Üretici: 
Ben Venue Laboratories, Inc. 

Bedford, OH 44146, A.B.D. 

 

  

Bu kullanma talimatı …….. tarihinde onaylanmıştır.  


