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Epirubicina
pronunțat ca (ep i roo' bi sin)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Epirubicina trebuie administrată numai în venă. Cu toate acestea, se poate scurge în țesutul din jur, provocând iritații sau 

daune severe. Medicul dumneavoastră sau asistenta dumneavoastră vă vor monitoriza locul de administrare pentru această 

reacție. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră: durere, mâncărime, 

roșeață, umflături, vezicule sau răni în locul în care a fost injectat medicamentul.

Epirubicina poate provoca probleme cardiace grave sau care pun viața în pericol în orice moment în timpul tratamentului 

sau la luni până la ani după încheierea tratamentului. Medicul dumneavoastră vă va comanda teste înainte și în timpul 

tratamentului pentru a vedea dacă inima dumneavoastră funcționează suficient de bine pentru a putea primi epirubicin în 

siguranță. Aceste teste pot include o electrocardiogramă (ECG; test care înregistrează activitatea electrică a inimii) și o 

ecocardiogramă (test care utilizează unde sonore pentru a măsura capacitatea inimii de a pompa sânge). Medicul 

dumneavoastră vă poate spune că nu ar trebui să primiți acest medicament dacă testele arată că capacitatea inimii 

dumneavoastră de a pompa sânge a scăzut. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată orice tip de 

boală cardiacă sau radioterapie (radiografie) în zona pieptului. Spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă luați 

sau ați primit vreodată anumite medicamente pentru chimioterapie împotriva cancerului, cum ar fi daunorubicin 

(Cerubidine), doxorubicin (Doxil), idarubicin (Idamycin), mitoxantrona (Novantrone), ciclofosfamidă (Cytoxan) sau 

trastuzumab (Herceptin). Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră: 

dificultăți de respirație; respiratie dificila; umflarea mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare; sau bătăi rapide, 

neregulate sau puternice ale inimii.

Epirubicina poate crește riscul de a dezvolta leucemie (cancer al celulelor albe din sânge), mai ales atunci când este 

administrată în doze mari sau împreună cu anumite alte medicamente pentru chimioterapie.

Epirubicina poate determina o scădere severă a numărului de celule sanguine din măduva osoasă. Acest lucru 

poate provoca anumite simptome și poate crește riscul de a dezvolta o infecție gravă sau sângerare. Dacă aveți 

oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră: febră, durere în gât, tuse și 

congestie continuă sau alte semne de infecție; sângerări sau vânătăi neobișnuite.

Epirubicina trebuie administrată numai sub supravegherea unui medic cu experiență în utilizarea 

medicamentelor pentru chimioterapie.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscul (riscurile) de a primi epirubicină.
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de ce este prescris acest medicament?

Epirubicina este utilizată în combinație cu alte medicamente pentru a trata cancerul de sân la pacienții care au suferit o intervenție chirurgicală 

pentru îndepărtarea tumorii. Epirubicina face parte dintr-o clasă de medicamente numite antracicline. Funcționează prin încetinirea sau oprirea 

creșterii celulelor canceroase în corpul dumneavoastră.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Epirubicina vine ca o soluție (lichid) pentru a fi injectată intravenos (într-o venă) de către un medic sau o asistentă într-o 

unitate medicală împreună cu alte medicamente pentru chimioterapie. Poate fi injectat o dată la 21 de zile pentru 6 cicluri 

de terapie sau poate fi injectat de două ori (în zilele 1 și 8) la fiecare 28 de zile pentru șase cicluri de terapie.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a primi injecție cu epirubicină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la epirubicină, daunorubicin (Cerubidine, 
DaunoXome), doxorubicin (Doxil), idarubicin (Idamycin), orice alte medicamente sau oricare dintre ingredientele din 
injecția cu epirubicină. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără 
prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le 
luați. Asigurați-vă că menționați medicamentele enumerate în secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT și oricare 
dintre următoarele: blocante ale canalelor de calciu, cum ar fi amlodipina (Norvasc), diltiazem (Cardizem, Dilacor, 
Tiazac, altele), felodipină (Plendil), isradipină (DynaCirc), nicardipină (Cardene), nifedipină (Adalat, Procardia), 
nimodipină (Nimotop), nisoldipină (Sular) și verapamil (Calan, Isoptin, Verelan); anumite medicamente pentru 
chimioterapie, cum ar fi docetaxel (Taxotere) sau paclitaxel (Abraxane, Onxol); sau cimetidină (Tagamet). Este 
posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu 
atenție pentru efectele secundare. Alte medicamente pot interacționa, de asemenea, cu epirubicina,

spuneți medicului dumneavoastră dacă ați primit anterior radioterapie sau dacă aveți sau ați avut vreodată boală hepatică sau 
renală.

trebuie să știți că epirubicina poate interfera cu ciclul menstrual normal (perioada) la femei și poate opri producția de spermă 
la bărbați. Cu toate acestea, nu trebuie să presupuneți că nu puteți rămâne însărcinată sau că nu puteți lăsa pe altcineva 
însărcinată. Femeile care sunt însărcinate sau care alăptează ar trebui să-i spună medicilor înainte de a începe să primească 
acest medicament. Nu trebuie să rămâneți gravidă sau să alăptați în timp ce vi se administrează injecție cu epirubicină. Dacă 
rămâneți gravidă în timp ce primiți epirubicină, sunați la medicul dumneavoastră. Discutați cu medicul dumneavoastră despre 
metodele contraceptive de utilizat în timpul tratamentului. Epirubicina poate dăuna fătului.

nu vă vaccinați fără să discutați cu medicul dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?
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Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Epirubicina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome 

este severe sau nu dispare:

greaţă

vărsături

răni în gură și gât

dureri de stomac

diaree

pierderea poftei de mâncare sau în greutate

oboseală sau slăbiciune neobișnuită

Pierderea parului

bufeuri

decolorarea roșie a urinei (timp de 1 până la 2 zile după administrare)

ochi dureri sau roșii

durere oculară

întunecarea pielii sau a unghiilor

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate în 
secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT, sunați imediat medicul dumneavoastră sau primiți tratament 
medical de urgență:

piele palida

leșin

ameţeală

eczemă

urticarie

mâncărime

dificultăți de respirație sau de înghițire

Epirubicina poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 

acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

răni în gură și gât

febră, durere în gât, frisoane sau alte semne de infecție

sângerări sau vânătăi neobișnuite

scaune negre și gudronoase

sânge roșu în scaune

vărsături sângeroase

material vărsat care arată ca zațul de cafea

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va prescrie anumite teste pentru a verifica răspunsul 

organismului dumneavoastră la epirubicină.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Ellence®
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