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محلول غلیظ برای تهیه محلول جهت انفوزیون

پیش از شـروع مصرف ایـن دارو محتوای دفترچه 
راهنمـا را به دقـت مطالعه کنید.
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پيـش از شـروع مصـرف الوینوتک® محتواي دفترچـه راهنما را به دقت 
مطالعـه کنيـد. ایـن دفترچـه راهنمـا دربرگيرنـده پاسـخ شـایع ترین 
سـواالت در مـورد داروی الوینوتـک® اسـت. در صورتـي کـه پاسـخ 
تمامـي سـواالت شـما در ایـن برگـه راهنمـا نيامـده اسـت، مي توانيـد 
بـا پزشـک یـا داروسـاز خـود تمـاس بگيریـد. ایـن دارو بـراي بيماري 
فعلـي شـما تجویـز شـده اسـت؛ لـذا از مصـرف آن در موارد مشـابه یا 
توصيـه آن بـه دیگـران خـودداري نمایيـد. اطالعـات این برگـه راهنما 
در تاریخـی کـه در آخریـن صفحـه آمده اسـت، به روز رسـانی شـده و 
ممکن اسـت در برگيرنده آخرین اطالعات علمی در مورد داروی شـما 
نباشـد. بـرای اطـالع از آخریـن داده های علمـی در مـورد داروی خود 
بـا پزشـک یا داروسـاز مشـورت کنيـد. همچنين برای کسـب اطالعات 
بيشـتر می توانيد به وب سـایت شـرکت داروسـازی نانوالونـد به آدرس
www.nanoalvand.com بخش راهنمای بيماران مراجعه فرمایيد.
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الوینوتک® چیسـت وحاوي چه ترکیباتي اسـت؟

آن  ژنریـک  نـام  و  الوینوتـک®  شـما  داروی  اختصاصـی  نـام 
دسـته ای  بـه  الوینوتـک®  اسـت.  هيدروکلرایـد  ایرینوتـکان 
»مهارکننده هـای  عنـوان  تحـت  سـرطان  ضـد  داروهـای  از 
توپوایزومـراز I« تعلـق دارد. الوینوتـک® بـا ایجـاد اختـالل در 
رشـد سـلول های سـرطانی، از گسـترش آنها در بدن جلوگيری 

می کنـد. 

الوینوتـک® در دوزهـای 40 ميلی گـرم در 2 ميلی ليتـر، 100 
ميلی گـرم در 5 ميلی ليتـر و 300 ميلی گـرم در 15 ميلی ليتـر 

می باشـد.  موجود 

هـر یـک ميلی ليتـر از محلـول غليـظ الوینوتـک® حـاوی 20 
ميلی گـرم ایرینوتـکان اسـت. 
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مـواد جانبـی: در سـاخت این فـرآورده از سـوربيتول، الکتيک 
اسـيد، سـدیم هيدروکسـيد، هيدروکلریدریـک اسـيد )جهت 

تنظيـم pH محلـول( و آب تزریقی اسـتفاده شـده اسـت. 

الوینوتک® در چه مواردي تجویز مي شود؟

الوینوتـک® بـه تنهایـی و یـا همـراه بـا داروهـای دیگـر در 
درمـان سـرطان کولـون و سـرطان رکتـوم تجویـز می شـود. 

الوینوتـک® همچنيـن ممکـن اسـت در درمـان برخـی دیگـر از 
بيماری هـا کـه بـه سـایر داروهـا پاسـخ مناسـبی نداده انـد نيـز 

شـود.  تجویز 
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چـه افـرادی نبایـد الوینوتـک®را دریافت کنند؟

الوینوتک® در افرادی که در گذشـته سـابقه واکنش حساسيتی 
جـدی بـه ایرینوتکان یا سـایر مـواد جانبی موجـود در فرآورده 

داشـته اند، نباید تجویز شـود.

قبل از دریافـت داروی الوینوتک® چه مـواردی را 
حتمـا باید به پزشـک خود اطـاع دهید؟

- اگر در گذشـته سـابقه واکنش حساسـيتی بـه ایرینوتکان یا 
سـایر اجزای سـازنده داروي الوینوتک® داشـته اید؛

- اگـر بـاردار هسـتيد و یا احتمـال مي دهيد که باردار باشـيد. 
مصـرف ایـن دارو مي تواند موجب آسـيب به جنين شـود.

- اگـر بـه نـوزاد خود شـير می دهيد و یا قصـد ایـن کار را دارید؛
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- اگـر به انسـداد روده یا بيماری های التهابی روده مبتال هسـتيد؛
- اگر به بيماری کبدی مبتال هستيد؛
- اگر به بيماری کليوی مبتال هستيد؛

- اگـر بـه بيماری هـای تنفسـی نظيـر آسـم، بيمـاری مزمـن 
انسـدادی ریـه )COPD(، آپنـه در خواب، یا سـایر بيماری های 

ریـوی مبتال هسـتيد؛
- اگر به بيماری های خونی مبتال هستيد؛

- اگر به دیابت مبتال هستيد و یا قند خون باالیی دارید؛
- اگر به سندروم گيلبرت مبتال هستيد؛

- اگر دچار اختالل عدم تحمل فروکتوز هستيد؛ 
- اگـر در حـال دریافـت اشـعه درمانی در ناحيه شـکم یا لگن 

هسـتيد و یـا اخيرا آن را دریافـت کرده اید؛
- اگـر در حـال مصـرف هر دارویـی اعم از داروهای نسـخه ای، 
داروهـای بـدون نسـخه، مکمل هـای گياهـی و یـا ویتامين ها 

؛ هستيد
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- اگـر سـابقه ي حساسـيت بـه دارو، مـواد غذایـی، رنـگ و یا 
هـر مـاده دیگـری دارید؛

و  بـارداري  در دوران  الوینوتـک®  ایمنـی مصـرف 
شـیردهي چگونـه اسـت؟

مطالعـات کافـی در زمينه ایمنی مصـرف الوینوتک® در دوران 
بـارداری و شـيردهی وجود ندارد.

در صورتـی کـه بـاردار هسـتيد، اسـتفاده از داروی الوینوتک® 
اگـر در سـنين  نمی شـود. هـم چنيـن  توصيـه  بـرای شـما 
بـاروری قـرار داریـد، توصيـه می شـود از دو روش همزمـان 
جهـت پيشـگيری از بارداری اسـتفاده کنيد. چنانچـه عليرغم 
آنچه گفته شـد باردار شـدید، فورا پزشـک خود را آگاه کنيد. 
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داروی الوینوتـک® احتمـاال وارد شـير مـادر مـی شـود؛ لـذا 
مصـرف آن در طـی شـيردهی توصيـه نمـی شـود. 

آیا الوینوتک® با سایر داروها تداخل دارد؟

در صورتـی کـه اکنـون در حـال مصرف هـر نـوع دارویی اعم 
از داروهـای نسـخه ای، بـدون نسـخه، فرآورده هـای طبيعـی 
یـا گياهـی و ویتامين هـا هسـتيد و یـا حتـی اخيـرا دارویـی 
مصـرف کرده ایـد، بـا پزشـک یا داروسـاز خود مشـورت کنيد، 
زیـرا الوینوتـک® بـا برخـی از داروهـا تداخل داشـته و مصرف 
همزمـان آن بـا این داروهـا می تواند موجب کاهش اثربخشـی 
و یـا تشـدید عـوارض جانبـی شـود. از جملـه این هـا می توان 

بـه موارد زیـر اشـاره کرد:

- از مصـرف همزمان علـف چای با الوینوتک® خـودداری کنيد 
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زیـرا علف چـای می تواند موجـب کاهش اثربخشـی الوینوتک® 
گردد. 

- مصـرف همزمـان نفـازودون بـا الوینوتـک® می توانـد موجب 
افزایـش عوارض جانبـی الوینوتـک® گردد. 

- مصـرف همزمان آنتـی بيوتيک هایی نظير کالریترومایسـين 
افزایـش  موجـب  می توانـد  الوینوتـک®  بـا  اریترومایسـين  و 

عـوارض جانبـی الوینوتـک® گردد. 

- مصـرف همزمـان داروهـای ضـد قـارچ نظيـر ایتراکونـازول، 
موجـب  می توانـد  الوینوتـک®  بـا  وریکونـازول  کتوکونـازول، 

افزایـش عـوارض جانبـی الوینوتـک® گـردد. 

- مصـرف همزمـان داروهـای ضـد تشـنج نظير فنـی توئين و 
فنوباربيتـال بـا الوینوتـک® می توانـد موجـب افزایـش عوارض 
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جانبـی الوینوتـک® گردد. 

- مصـرف همزمـان برخـی از داروهـای ضـد ویـروس مـورد 
اسـتفاده در درمـان هپاتيـت یـا ایـدز بـا الوینوتـک® می تواند 

موجـب افزایـش عـوارض جانبـی الوینوتـک® گـردد. 

الوینوتک® چگونه تجویز مي شود؟

الوینوتـک® در بيمارسـتان یـا مراکـز درمانـی ویـژه توسـط 
بـرای شـما تجویـز می شـود. محلـول  اعضـای کادر درمـان 
غليـظ الوینوتـک® توسـط سـرم نرمـال سـالين یـا دکسـتروز 
رقيـق شـده و سـپس در عـرض 90 دقيقه داخـل رگ )داخل 

وریـدی( تزریـق می گـردد. 

در صورتـی کـه در طـی زمان تزریق دچار احسـاس سـوزش، 
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درد و تـورم در محـل تزریـق شـدید، پرسـتار خـود را مطلـع 
سـازید. هـم چنيـن چنانچـه مقـداری از دارو بر روی پوسـت 

شـما نشـت کـرد، محـل را بـا آب و صابـون خوب بشـویيد. 

در روزی کـه قـرار اسـت الوینوتک® را دریافـت نمایيد، توصيه 
می شـود آب و مایعات بيشـتری بنوشيد. 

طبـق صالحدیـد پزشـک معالـج، ممکـن اسـت همزمـان بـا 
الوینوتـک® داروهـای دیگـری نيز جهـت پيشـگيری از تهوع، 
اسـتفراغ، اسـهال و یا سـایر عـوارض جانبـی دریافـت نمایيد. 

الوینوتـک® می توانـد موجـب بـروز اسـهال شـدید گـردد کـه 
چنانچـه منجـر به کم آب شـدن بدن شـود، خطرنـاک خواهد 
بـود. بـه هميـن جهـت ممکـن اسـت پزشـک معالج به شـما 
توصيـه کنـد کـه همـواره داروی ضـد اسـهال در دسـترس 
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داشـته باشـيد تـا در صـورت لـزوم مصـرف نمایيد. 

توصيـه مـی شـود در صورت بـروز اولين عالئم مدفوع شـل یا 
دفـع مکـرر مدفوع، داروی ضد اسـهال » لوپراميـد« را مصرف 
کنيـد. ایـن دارو را نبایـد بيشـتر از 2 روز کامل بـدون توصيه 

پزشک اسـتفاده کنيد. 

دوز الوینوتک®جهت درمان چقدر است؟

دوز دارو بسـته بـه نـوع بيمـاری، سـطح بدن و شـرایط زمينه 
 )m2( ای شـما متفاوت اسـت. پزشـک شـما سـطح بدنتان را
بـر اسـاس قد و وزن محاسـبه کـرده و دوز الوینوتـک® الزم را 

بـرای شـما تجویز خواهـد کرد.
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هشدار برای اعضای کادر درمان

با توجه به رژیم درمانی بيمار، مقدار محاسبه شده ی دارو از 
داخل ویال کشيده شده و محلول باقيمانده دور ریخته شود.

فواصل تجویـز و طول دوره درمـان با الوینوتک® 
است؟ چگونه 

دوز دارو و فواصـل مصـرف آن بسـته بـه نتایـج آزمایش هـا، 
وضعيـت عمومـی و ميـزان پاسـخ شـما بـه درمـان، ممکـن 
اسـت تغييـر کنـد. فواصـل تجویز دارو توسـط پزشـک تعيين 
می شـود. دوزهـای معمول الوینوتـک® mg/m2 125 هفتگی 
بـه مـدت 4 هفته در هر سـيکل شـيمی درمانـی 6 هفته ای و 
یـا  mg/m2 180 یـک هفتـه درميـان بـه مـدت 6 هفته و یا 



14

mg/m2 350 هـر سـه هفتـه یـک بار می باشـد. 

انتخـاب دوز تجویـزی، طـول دوره درمان و تعداد سـيکل های 
درمانـی بـا داروی الوینوتـک® بسـته به نـوع بيماری، شـرایط 

زمينـه ای و ميزان پاسـخ بـه درمان متفاوت اسـت. 

در صـورت بـروز عـوارض جانبـی جدی در طی مـدت دریافت 
دارو، ممکـن اسـت پزشـک شـما تصميـم بگيـرد کـه درمـان 
را متوقـف سـازد و یـا اینکـه زمـان یـا دوز آن را تغييـر دهد. 

در صـورت مصـرف بیـش از حـد الوینوتک® چه 
بایـد کرد؟

از آنجایـی کـه داروی الوینوتـک® تحـت نظارت پزشـک برای 
شـما تجویـز مـی شـود، احتمـال کمـی وجـود دارد کـه بـه 
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اشـتباه، دوز بيشـتری از دارو بـه شـما تزریـق شـود. 

مناسـب  درمانـی  دوزهـای  از  بيشـتر  الوینوتـک®  چنانچـه 
بـه شـما تزریـق شـد، بالفاصلـه پزشـک خـود را در جریـان 
بگذاریـد. در ایـن شـرایط پزشـک درمـان را متوقـف کـرده 
انجـام  را  مناسـب  آزمایشـگاهی  و  بالينـی  هـای  ارزیابـی  و 
می دهـد. در صـورت لـزوم ممکن اسـت درمان عالمتـی برای 

شـما انجـام گيـرد. 

در طـی مصرف الوینوتک® چه مـوارد احتیاطی را 
باید همواره به خاطر داشـته باشـید؟

- از مصـرف ملين هـا و یـا نـرم کننده هـای مدفـوع در طـی 
درمـان بـا الوینوتـک® خـودداری نمایيـد. 
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- شـما در معـرض خطـر بيشـتر ابتـال بـه عفونت قـرار دارید. 
لـذا دسـت هاي خـود را مرتـب بـا آب و صابـون بشـویيد و از 
تمـاس بـا افـراد مبتال بـه عفونـت، آنفلوانـزا و سـرماخوردگي 

کنيد. خـودداري 

- از دریافـت واکسـن های زنـده در طـی درمان بـا الوینوتک® 
خـودداری نمایيـد. هم چنيـن در طـول درمـان بـا الوینوتک® 
از تمـاس بـا افـرادی کـه اخيـرا واکسـن های زنـده دریافـت 
کرده انـد خـودداری کنيـد. زیـرا ممکن اسـت ميکروب ناشـی 
از واکسـن وارد بـدن شـما شـود. چنانچـه این امـر امکان پذیر 
نبود، از ماسـک و پوشـش مناسـب بر روی بينی و دهان خود 
اسـتفاده کنيـد. برخـی از واکسـن های زنده موجود در کشـور 
مـا شـامل واکسـن سـه گانه یـا MMR )سـرخک، اوریـون، 
سـرخجه(، واکسـن خوراکی فلـج اطفال، واکسـن آبله مرغان، 

و واکسـن حصبـه می اشـند. 
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- الوینوتـک® می توانـد موجـب تـاری دیـد و نيـز اختـالل در 
فکـر کـردن یـا عکـس العمل هـای شـما شـود. لـذا در زمـان 
مصـرف ایـن دارو از انجـام کارهایـی کـه نيـاز بـه هوشـياری 

کامـل دارنـد )نظيـر رانندگـی( خـودداری کنيـد. 

- الوینوتـک® مـی توانـد وارد مایعـات بـدن شـما )از جملـه 
ادرار، مدفـوع، یا محتویات اسـتفراغ( شـود. لـذا حداقل تا 48 
سـاعت بعـد از تزریـق الوینوتـک®، از تمـاس ایـن مایعـات بـا 

دسـت هـا و سـایر سـطوح بـدن خـود خـودداری کنيد. 

- از آنجایـي کـه ممکـن اسـت بـه راحتـي دچار خـون ریزي 
شـوید مراقـب بـوده و از بـروز جراحـت پيشـگيري کنيـد. از 

مسـواک نـرم و ریـش تـراش برقـي اسـتفاده نمایيد.

- قبـل از مصـرف فـرآورده هـاي حـاوي آسـپيرین، رقيـق 
کننـده هـاي خون، سـير، جيـن سـينگ، جينکـو، ایبوبروفن، 
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بـا  داروهـاي ضـد درد، ویتاميـن E و یـا ترکيباتـي مشـابه 
پزشـک خـود مشـورت کنيـد. 

بـروز چه عائمـی را باید فـورا به پزشـک اطاع 
دهید؟

- الوینوتـک® می توانـد منجـر به بـروز واکنش های حساسـيتی 
شـدید و حتـی تهدید کننده حيات شـود که مسـتلزم مداخله 
سـریع پزشـکی اسـت. لـذا در صـورت بـروز ایـن عالئم فـورا با 

پزشـک خود یـا اورژانس تمـاس بگيرید.

آیا مي دانید عائم واکنش حساسـیتی چیسـت؟

- گرگرفتگـی، بثـورات جلـدی، کهيـر، قرمـز شـدن کل بدن، 
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خارش، تاول، پوسـته پوسـته شـدن پوسـت
- تورم ناگهانی در صورت، لب ها، زبان، گلو، اشکال در بلع

- خـس خـس سـينه، تنگی نفس، مشـکل در نفس کشـيدن 
یـا صحبـت کردن، خشـن شـدن غير معمـول صدا

- افت فشار خون، افزایش ضربان قلب، ضربان قلب نامنظم
-  تب یا لرز

- در طـی دوره درمـان بـا الوینوتـک®، بـروز اسـهال 
اطـاع دهیـد.  پزشـک خـود  بـه  را  زمانـی  در هـر 
توصيـه می شـود قـرص ضـد اسـهال »لوپراميـد« را همـواره 
در دسـترس داشـته باشـيد و با مشـاهده اولين عالئـم مدفوع 
شـل و یـا دفع مکـرر مدفـوع، آن را مصـرف نمایيـد. در مورد 
نحـوه ادامـه مصـرف ایـن دارو بـا پزشـک یـا داروسـاز خـود 
مشـورت کنيـد. ایـن دارو را نباید بيشـتر از 2 روز کامل بدون 
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توصيـه پزشـک اسـتفاده کنيـد. 

- در صـورت بـروز عالئمی نظير احسـاس سـوزش، درد، گزگز 
و یـا بـی حسـی انگشـتان در دسـت ها و پاهـا با پزشـک خود 
تمـاس بگيریـد. ایـن عالئـم می تواننـد ناشـی از آسـيب بـه 

اعصـاب محيطی باشـند.

- در صـورت بـروز عالئمـی نظيـر دردهـای عضالنی، احسـاس 
تشـنگی شـدید یـا عطـش، تعریق شـدید، عـدم توانایـی ادرار 
کـردن، و خشـکی یا داغ شـدن پوسـت با پزشـک خـود تماس 
بگيریـد. ایـن عالئـم می توانند نشـانه های کم آبی بدن باشـند.

- در صـورت بـروز عالئمـی نظيـر تب، تـورم لثه هـا، زخم های 
دردنـاک دهانـی، بلـع دردنـاک، زخم هـای پوسـتی، عالئـم 
سـرماخوردگی یـا آنفلوانـزا، و سـرفه بـا پزشـک خـود تماس 
سـطح  کاهـش  از  ناشـی  تواننـد  مـی  عالئـم  ایـن  بگيریـد. 
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گلبول هـای سـفيد خـون باشـند. 

- در صـورت بـروز مدفـوع خونـی، سـياه رنـگ یا قيـری رنگ 
بالفاصلـه با پزشـک خـود تماس بگيریـد. این عالئـم می تواند 

نشـانه خون ریزی گوارشـی باشـد.

هم چنيـن در صـورت بـروز عالئـم زیـر فـورا بـا پزشـک خود 
بگيرید: تمـاس 

- اسهال یا استفراغی که شدید و یا ادامه دار باشد

- درد ناگهانی یا احسـاس ناراحتی در قفسـه سـينه به همراه 
تنگی نفس یا سـرفه خشـک 
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الوینوتـک® ممکن اسـت چـه اثـرات نامطلوبي 
باشد؟ داشـته 

می توانـد  نيـز  الوینوتـک®  دیگـر،  داروهـای  تمامـی  ماننـد 
شـود. ناخواسـته ای  عـوارض  بـروز  موجـب 

قابـل ذکـر اسـت کـه ایـن عـوارض در همـه افـراد مصـرف 
کننـده بـروز نخواهد کرد. به نظر می رسـد سـالمندان نسـبت 

بـه بـروز عـوارض حسـاس تر باشـند. 

عوارضـی کـه در اینجـا نـام بـرده می شـوند، همـه عـوارض 
کسـب  جهـت  نمی شـوند.  شـامل  را  الوینوتـک®  احتمالـی 
اطالعـات بيشـتر در ایـن زمينـه از پزشـک یـا داروسـاز خود 

کمـک بگيریـد.
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آیا مي دانید منظور از عوارض بسیار شایع چیست؟

عارضـه اي بسـيار شـایع اسـت کـه در بيـش از 01% افـراد 
مصـرف کننـده دارو اتفـاق بيافتد یـا به عبارتـي از هر 01 نفر 

حداقـل یـک نفـر ایـن عارضـه را تجربـه کنند.

آیا مـي دانید منظور از عوارض شـایع چیسـت؟

عارضـه اي شـایع اسـت کـه در 01%-1% افراد مصـرف کننده 
دارو اتفـاق بيافتد. 

آیا مـي دانید منظـور از عـوارض نادر چیسـت؟

عارضـه اي نادر اسـت کـه در کمتر از 1% افـراد مصرف کننده 
بيافتد. اتفاق  دارو 
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شـدت عـوارض جانبـی الوینوتک® بسـته به نوع بيمـاری، دوز 
دارو، ميـزان عملکـرد کبـدی وکليـوی و داروهـای مصرفـی 

همزمـان می توانـد بيشـتر یـا کمتر شـود.

عوارض بسیار شایع الوینوتک® عبارتند از:
- اسهال بصورت زودرس و یا تاخيری

آیـا می دانیـد منظور از اسـهال زودرس چیسـت؟ 

دریافـت  از  پـس  ابتدایـی  سـاعت   24 در  زودرس  اسـهال 
الوینوتـک® رخ می دهـد و بـا عالئمـی نظير دردهای شـکمی، 
افزایـش ترشـح بـزاق، افزایـش ترشـح اشـک، آبریـزش بينی، 

تعریـق و گرگرفتگـی همـراه اسـت. 
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آیا مـی دانید منظور از اسـهال تاخیری چیسـت؟ 

اسـهال تاخيـری بعـد از 24 سـاعت از دریافـت الوینوتک® رخ 
می دهـد و ممکـن اسـت منجـر بـه کـم آبـی بـدن، اختـالل 
در سـطح الکتروليت هـا و سپسـيس گـردد کـه تهدیـد کننده 

حيـات خواهـد بود.

- استفراغ، کاهش وزن، دردهای شکم
- افزایش سطح بيلی روبين

- افزایش ترشح اشک
- افزایش ترشح بزاق
- گرگرفتگی، تعریق

- بثورات پوستی
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- ریزش مو که اغلب با قطع دارو برگشت پذیر خواهد بود. 
- سردرد، ضعف، گيجی، بی خوابی

- سرفه، آبریزش بينی
- کم آب شدن بدن

- کم خونی، کاهش سلول های خونی
- عوارض شایع الوینوتک® عبارتند از:

- افت فشار خون
- تورم اندام ها

- سرگيجه
- سوزش معده

- عفونت ریه
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عوارض نادر الوینوتک® عبارتند از خونریزی، انسـداد گوارشـی، 
تغييـر در ضربـان قلـب، بزرگ شـدن کبد، افزایـش قند خون، 

نارسـایی کليه، اختـالالت عروق مغـزی، آمبولی ریه

الوینوتک® را در چه شـرایطي باید نگهـداري کرد؟ 

الوینوتـک® را قبـل از بـاز کـردن باید در دمای بيـن 15 تا 30 
درجـه سـانتی گراد و دور از تابش مسـتقيم نـور )داخل جعبه 

اصلـی( نگهـداری و از یخ زدگـی محافطت نمایيد.

بـه علـت احتمـال ایجـاد آلودگـی ميکروبـی، فـرآورده بعد از 
رقيـق سـازی اوليـه بایـد فـورا مصرف شـود. 

پـس از رقيـق سـازی فـرآورده بایـد شـفاف و عـاری از ذره 
باشـد، در غيـر ایـن صـورت از مصـرف آن خـودداری کنيـد.
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الوینوتـک® نبایـد بعـد از موعـد تاریـخ انقضـا که بـر روی آن 
درج شـده اسـت، مصرف شـود. 

نکات کلـی که ضمـن مصـرف الوینوتـک® باید 
همـواره به یاد داشـته باشـید:

- در صورتـي کـه عالئـم و مشـکالت مربـوط بـه بيمـاري تان 
بهبـود نيافتـه و یـا بدتر شـد، با پزشـک خـود تمـاس بگيرید.

- داروهـاي خـود را با دیگران سـهيم نشـوید و نيـز از مصرف 
داروهـاي افـراد دیگر خـودداري کنيد.

- از مصـرف الوینوتـک® در شـرایطي بـه جـز مـوارد تجویـز 
شـده توسـط پزشـک خـودداري کنيـد.
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- تمـام داروهـاي خـود از جمله الوینوتک® را بـه دور از دید و 
دسـترس کودکان و نيـز حيوانات خانگي قـرار دهيد.

- روش صحيح دور انداختن داروهاي بالاستفاده را بياموزید.

- قبـل از شـروع مصـرف هـر داروي جدیدي اعـم از داروهاي 
نسـخه اي، بـدون نسـخه، فـرآورده هـاي طبيعـي یـا گياهـي 
و ویتاميـن هـا، بـا پزشـک یا داروسـاز خـود مشـورت کنيد. 

- الوینوتـک® تنهـا توسـط پزشـک متخصـص انکولـوژی قابل 
اسـت. تجویز 

- چنانچـه در مـورد الوینوتـک® سـوالي در ذهـن داریـد کـه 
در ایـن دفترچه به آن پاسـخی داده نشـده اسـت، با پزشـک، 

داروسـاز و یـا سـایر اعضـاي کادر درمـان تمـاس بگيرید.
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هشدار براي اعضاي کادر درمان

ماننـد سـایر داروهـاي سایتوتوکسـيک، آمـاده سـازي و 
کار کـردن بـا الوینوتـک® نيازمنـد رعایت احتيـاط هاي 
ویژه اسـت. جهت کسـب اطالعات بيشـتر مـی توانيد به 
 NIOSH، گایدالین هـای مفيـد بيـن المللـی که توسـط
OSHA و ASHP ارائه شـده اسـت، و یا از اطالعاتی که 
در بروشـور انگليسـی فرآورده آورده شـده است، استفاده 
بفرمایيـد. همچنيـن بـرای آگاهـی از روش آماده سـازی 
محلـول غليـظ الوینوتـک® جهت تزریق نيز بـه راهنمای 

انگليسـی فـرآورده مراجعه کنيد.
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