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Injecție cu eribulină
pronunțat ca (er'' i bue' lin)

de ce este prescris acest medicament?

Injecția cu eribulină este utilizată pentru a trata cancerul de sân care s-a răspândit în alte părți ale corpului și care a fost 

deja tratat cu anumite alte medicamente pentru chimioterapie. Eribulina face parte dintr-o clasă de medicamente 

anticancer numite inhibitori ai dinamicii microtubulilor. Acționează prin oprirea creșterii și răspândirii celulelor canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția cu eribulină vine sub formă de soluție (lichid) care trebuie administrată intravenos (într-o venă) timp de 2 până la 5 minute de 

către un medic sau o asistentă într-un cabinet medical, centru de perfuzie sau spital. Se administrează de obicei în zilele 1 și 8 ale unui 

ciclu de 21 de zile.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să vă amâne tratamentul sau să vă scadă doza dacă prezentați anumite reacții adverse. 

Asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră cum vă simțiți în timpul tratamentului.

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 eribulină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la eribulină, la orice alte medicamente sau la oricare 
dintre ingredientele din injecția cu eribulină. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, 
vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că 
menționați oricare dintre următoarele: amiodarona (Cordarone), claritromicină (Biaxin); disopiramidă (Norpace), dofetilidă 
(Tikosyn), dronedarona (Multaq); eritromicină (EES, E-Mycin, Eritrocină), ibutilidă (Corvert); anumite medicamente pentru boli 
mintale, cum ar fi clorpromazina, haloperidol (Haldol) și tioridazina; metadonă (Dolophine), moxifloxacină (Avelox), pimozidă 
(Orap), procainamidă, chinidină și sotalol (Betapace, Betapace AF). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să 
modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.
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spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată sindrom QT lung (afecțiune care crește riscul de a 
dezvolta bătăi neregulate ale inimii care poate provoca pierderea conștienței sau moartea subită); bătăi lente ale 
inimii; niveluri scăzute de potasiu sau magneziu în sânge; sau boli ale inimii, ficatului sau rinichilor.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 

timp ce primiți injecție cu eribulină, sunați la medicul dumneavoastră. Ar trebui să utilizați controlul nașterii pentru a preveni 

sarcina în timpul tratamentului cu injecție de eribulină.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că vi se administrează 

injecție cu eribulină.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția cu eribulină poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 

simptome este severe sau nu dispare:

greaţă

constipație

pierderea poftei de mâncare

pierdere în greutate

durere de cap

slăbiciune

oboseală

dureri osoase, de spate sau articulare

Pierderea parului

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului 
dumneavoastră:

durere în gât, tuse, febră (temperatura mai mare de 100,5), frisoane, arsuri sau durere la urinare sau alte 
semne de infecție

amorțeală, arsuri sau furnicături la nivelul brațelor, picioarelor, mâinilor sau picioarelor

piele palida

dificultăți de respirație

bătăi neregulate ale inimii

Injecția cu eribulină 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 programului online de 

raportare a evenimentelor adverse MedWatch al Food and Drug Administration (FDA)

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611007.html 2/3



14.04.22, ora 15:35 Injecție cu eribulină: MedlinePlus informații despre medicamente

(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:

durere în gât, tuse, febră, frisoane, arsură sau durere la urinare sau alte semne de infecție

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda anumite teste de laborator pentru a 

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu eribulină.

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

Halaven®
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