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Инжекция с палоносетрон
произнася се като (pal" oh noe' se tron)

защо е предписано това лекарство?

Инжектирането на палоносетрон се използва за предотвратяване на гадене и повръщане, които могат да се появят в рамките на 24 часа 

след получаване на химиотерапия или операция на рак. Използва се и за предотвратяване на забавено гадене и повръщане, които могат 

да се появят няколко дни след приема на определени химиотерапевтични лекарства. Инжектирането на палоносетрон е в клас 

лекарства, наречени 5-HT3рецепторни антагонисти. Действа като блокира действието на серотонина, естествено вещество, което може 

да причини гадене и повръщане.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжектирането на палоносетрон идва като разтвор (течност), който трябва да се инжектира интравенозно (във вена) от 

доставчик на здравни услуги в болница или клиника. Когато палоносетрон се използва за предотвратяване на гадене и 

повръщане, причинени от химиотерапия, обикновено се прилага като единична доза около 30 минути преди началото на 

химиотерапията. Ако получавате повече от един курс химиотерапия, може да получите доза палоносетрон преди всеки цикъл 

на лечение. Когато палоносетрон се използва за предотвратяване на гадене и повръщане, причинени от операция, 

обикновено се прилага като единична доза точно преди операцията.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да получите инжекция с палоносетрон,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към палоносетрон, алосетрон (Lotronex), доласетрон 
(Anzemet), гранисетрон (Kytril, Sancuso), ондансетрон (Zofran) или други лекарства, или някоя от съставките в 
инжекцията с палоносетрон. Посъветвайте се с вашия фармацевт или проверете информацията за пациента на 
производителя за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 
добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от 
следните: фентанил (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys), литий (Lithobid); лекарства за 
лечение на мигрена като алмотриптан (Axert), елетриптан (Relpax), фроватриптан (Frova), наратриптан (Amerge), 
ризатриптан (Maxalt), суматриптан (Imitrex) и золмитриптан (Zomig);
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метиленово синьо; миртазапин (Remeron); инхибитори на моноаминоксидазата (МАО), включително 
изокарбоксазид (Marplan), линезолид (Zyvox), фенелзин (Nardil), селегилин (Eldepryl, Emsam, Zelapar) и 
транилципромин (Parnate); селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин (SSRI) като 
циталопрам (Celexa), есциталопрам (Lexapro), флуоксетин (Prozac, Sarafem, в Symbyax), флувоксамин (Luvox), 
пароксетин (Brisdelle, Paxil, Pexeva (Zolo)); и трамадол (Conzip, Ultram, в Ultracet). Може да се наложи Вашият 
лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава по-внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали някакво медицинско състояние.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
получавате инжекция с палоносетрон, обадете се на Вашия лекар.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на палоносетрон може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

главоболие

запек

болка, зачервяване или подуване на мястото на инжектиране

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 
обадете на Вашия лекар:

копривна треска

обрив

сърбеж

затруднено дишане или преглъщане

болка в гърдите

подуване на лицето

промени в сърдечния ритъм или сърдечния ритъм

световъртеж или замаяност

припадък

бърз, бавен или неравномерен пулс

възбуда

объркване

гадене, повръщане и диария

загуба на координация

схванати или потрепващи мускули
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припадъци

кома (загуба на съзнание)

Инжектирането на палоносетрон може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни 

проблеми, докато получавате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват:

припадъци

припадък

затруднено дишане

бледа или синя кожа

каква друга информация трябва да знам?

Запазете всички срещи с Вашия лекар.

Попитайте Вашия лекар за всички въпроси, които имате относно Вашето лекарство.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

алокси®

Последна редакция - 15.01.2015 г
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