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Palonosetron injectabil
pronuntat ca (pal" oh noe' se tron)

de ce este prescris acest medicament?

Injecția cu palonosetron este utilizată pentru a preveni greața și vărsăturile care pot apărea în decurs de 24 de ore după administrarea 

chimioterapiei sau a intervenției chirurgicale pentru cancer. De asemenea, este utilizat pentru a preveni greața și vărsăturile întârziate 

care pot apărea la câteva zile după administrarea anumitor medicamente pentru chimioterapie. Injecția cu palonosetron face parte dintr-

o clasă de medicamente numită 5-HT3antagonişti ai receptorilor. Acționează prin blocarea acțiunii serotoninei, o substanță naturală care 

poate provoca greață și vărsături.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția cu palonosetron vine ca o soluție (lichid) care trebuie injectată intravenos (într-o venă) de către un furnizor de asistență 

medicală într-un spital sau clinică. Atunci când palonosetronul este utilizat pentru a preveni greața și vărsăturile cauzate de 

chimioterapie, se administrează de obicei în doză unică cu aproximativ 30 de minute înainte de începerea chimioterapiei. Dacă 

urmați mai mult de un curs de chimioterapie, este posibil să primiți o doză de palonosetron înainte de fiecare ciclu de 

tratament. Când palonosetronul este utilizat pentru a preveni greața și vărsăturile cauzate de intervenții chirurgicale, de obicei 

este administrat ca o singură doză chiar înainte de intervenție chirurgicală.

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 palonosetron,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la palonosetron, alosetron (Lotronex), dolasetron 
(Anzemet), granisetron (Kytril, Sancuso), ondansetron (Zofran) sau la orice alte medicamente sau la oricare dintre 
ingredientele injectării cu palonosetron. Întrebați-vă farmacistul sau verificați informațiile despre pacient ale 
producătorului 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: fentanil (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys), litiu (Lithobid); 
medicamente pentru tratarea migrenelor, cum ar fi almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan 
(Amerge), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex) și zolmitriptan (Zomig);
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albastru de metil; mirtazapină (Remeron); inhibitori de monoaminoxidază (MAO) incluzând izocarboxazid 
(Marplan), linezolid (Zyvox), fenelzină (Nardil), selegilină (Eldepryl, Emsam, Zelapar) și tranilcipromină (Parnate); 
inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), cum ar fi citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetină 
(Prozac, Sarafem, în Symbyax), fluvoxamină (Luvox), paroxetină (Brisdelle, Paxil, Pexeva) și sertralină (Zoloft); și 
tramadol (Conzip, Ultram, în Ultracet). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de 
medicamente sau să vă monitorizeze cu mai multă atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată vreo afecțiune medicală.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă 
rămâneți gravidă în timp ce primiți injecție cu palonosetron, sunați-vă medicul.

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 palonosetron poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 

dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

durere de cap

constipație

durere, roșeață sau umflare la locul injectării

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

urticarie

eczemă

mâncărime

dificultăți de respirație sau de înghițire

dureri în piept

umflarea feței

modificări ale bătăilor sau ale ritmului cardiac

amețeli sau amețeli

leșin

bătăi rapide, lente sau neregulate ale inimii

agitaţie

confuzie

greață, vărsături și diaree

pierderea coordonării

mușchii înțepeni sau tremurători
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convulsii

coma (pierderea cunostintei)

Injecția cu palonosetron poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în 

timp ce primiți 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)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

n caz de urgență/supradozaj

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:

convulsii

leșin

respiratie dificila

piele palida sau albastra

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră.

Adresați-vă medicului dumneavoastră orice întrebări pe care le aveți despre medicamentele dumneavoastră.

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

Aloxi®
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