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Filgrastim injectabil
pronunțat ca (fil gra' stim)

Înștiințare:

Injecția de filgrastim, injecția de filgrastim-aafi, injecția de filgrastim-sndz și injecția de tbo-filgrastim sunt 

medicamente biologice (medicamente făcute din organisme vii). Injecția de filgrastim-aafi biosimilare, injecția de 

filgrastim-sndz și injecția de tbo-filgrastim sunt foarte asemănătoare cu injecția de filgrastim și funcționează în același 

mod ca injecția de filgrastim în organism. Prin urmare, termenul de produse injectabile cu filgrastim va fi folosit 

pentru a reprezenta aceste medicamente în această discuție.

de ce este prescris acest medicament?

Produsele injectabile Filgrastim (Granix, Neupogen, Nivestym, Zarxio) sunt utilizate pentru a scădea șansele de infecție la persoanele care 

au cancer non mieloid (cancer care nu implică măduva osoasă) și care primesc medicamente pentru chimioterapie care pot scădea 

numărul de neutrofile ( un tip de celule sanguine necesare pentru a lupta împotriva infecției). Produsele injectabile Filgrastim (Neupogen, 

Nivestym, Zarxio) sunt, de asemenea, utilizate pentru a ajuta la creșterea numărului de globule albe din sânge și pentru a reduce durata 

de timp cu febră la persoanele cu leucemie mieloidă acută (AML; un tip de cancer al celulelor albe din sânge) care primesc tratament cu 

medicamente pentru chimioterapie. Produsele injectabile Filgrastim (Neupogen, Nivestym, Zarxio) sunt, de asemenea, utilizate la 

persoanele care suferă transplant de măduvă osoasă, Injecția de filgrastim (Neupogen) este, de asemenea, utilizată pentru a crește 

șansele de supraviețuire la persoanele care au fost expuse la cantități dăunătoare de radiații, care pot provoca leziuni severe și care pot 

pune viața în pericol măduvei. Filgrastim face parte dintr-o clasă de medicamente numite factori de stimulare a coloniilor. Funcționează 

ajutând organismul să producă mai multe neutrofile. Injecția de filgrastim (Neupogen) este, de asemenea, utilizată pentru a crește șansele 

de supraviețuire la persoanele care au fost expuse la cantități dăunătoare de radiații, care pot provoca leziuni severe și care pot pune viața 

în pericol măduvei. Filgrastim face parte dintr-o clasă de medicamente numite factori de stimulare a coloniilor. Funcționează ajutând 

organismul să producă mai multe neutrofile.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Produsele injectabile Filgrastim vin sub formă de soluție (lichid) în flacoane și seringi preumplute pentru injectare sub piele 

sau într-o venă. De obicei, se administrează o dată pe zi, dar produsele injectabile cu filgrastim (Neupogen, Nivestym, 

Zarxio) pot fi administrate de două ori pe zi atunci când sunt utilizate pentru tratarea neutropeniei cronice severe. Durata 

tratamentului depinde de starea pe care o aveți și de cât de bine răspunde corpul dumneavoastră la medicamente.
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Dacă utilizați produse injectabile cu filgrastim pentru a reduce riscul de infecție, pentru a reduce timpul cu febră sau pentru a crește numărul de globule albe din sânge în 

timpul chimioterapiei, veți primi prima doză de medicament la cel puțin 24 de ore după ce ați primit o doză de chimioterapie și va continua să primească medicamentul în 

fiecare zi timp de până la 2 săptămâni sau până când numărul de celule din sânge revine la normal. Dacă utilizați produse injectabile cu filgrastim pentru a reduce riscul de 

infecție în timpul unui transplant de măduvă osoasă, veți primi medicamentul la cel puțin 24 de ore după chimioterapie și la cel puțin 24 de ore după perfuzarea măduvei 

osoase. Dacă utilizați produse injectabile cu filgrastim pentru a vă pregăti sângele pentru leucafereză, veți primi prima doză cu cel puțin 4 zile înainte de prima leucafereză 

și veți continua să primiți medicamentul până la ultima leucafereză. Dacă utilizați produse injectabile cu filgrastim pentru a trata neutropenia cronică severă, poate fi 

necesar să utilizați medicamentul pentru o perioadă lungă de timp. Dacă utilizați injecție cu filgrastim deoarece ați fost expus la cantități dăunătoare de radiații, medicul 

dumneavoastră vă va monitoriza cu atenție și durata tratamentului va depinde de cât de bine răspunde organismul dumneavoastră la medicament. Nu încetați să utilizați 

produse injectabile cu filgrastim fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Dacă utilizați injecție cu filgrastim deoarece ați fost expus la cantități dăunătoare de radiații, 

medicul dumneavoastră vă va monitoriza cu atenție și durata tratamentului va depinde de cât de bine răspunde organismul dumneavoastră la medicament. Nu încetați să 

utilizați produse injectabile cu filgrastim fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Dacă utilizați injecție cu filgrastim deoarece ați fost expus la cantități dăunătoare de 

radiații, medicul dumneavoastră vă va monitoriza cu atenție și durata tratamentului va depinde de cât de bine răspunde organismul dumneavoastră la medicament. Nu 

încetați să utilizați produse injectabile cu filgrastim fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

Produsele de filgrastiminjectie vă pot fi administrate de o asistentă medicală sau de un alt furnizor de asistență medicală sau vi se poate 

spune să injectați medicamentul sub piele acasă. Dacă dumneavoastră sau un îngrijitor veți injecta produse injectabile cu filgrastim acasă, 

un furnizor de asistență medicală vă va arăta dumneavoastră sau îngrijitorului dumneavoastră cum să injectați medicamentul. Asigurați-vă 

că înțelegeți aceste instrucțiuni. Întrebați furnizorul dumneavoastră de asistență medicală dacă aveți întrebări. Utilizați produsele pentru 

injectare filgrastim exact așa cum este indicat. Nu utilizați mai mult sau mai puțin sau folosiți mai des decât este prescris de medicul 

dumneavoastră.

Nu agitați flacoanele sau seringile care conțin soluție de filgrastim. Priviți întotdeauna produsele injectabile cu filgrastim 

înainte de a le injecta. Nu utilizați dacă data de expirare a depășit sau dacă soluția de filgrastim are particule sau arată 

spumoasă, tulbure sau decolorată.

Utilizați fiecare seringă sau flacon o singură dată. Chiar dacă a mai rămas o soluție în seringă sau flacon, nu o mai utilizați. 

Aruncați acele, seringile și flacoanele uzate într-un recipient rezistent la perforare. Discutați cu medicul dumneavoastră sau 

cu farmacistul despre cum să eliminați recipientul rezistent la perforare.

Medicul dumneavoastră vă poate începe să utilizați o doză mică de produse injectabile de filgrastim și vă poate crește treptat doza. De asemenea, 

medicul dumneavoastră vă poate reduce doza, în funcție de modul în care organismul dumneavoastră reacționează la medicament.

Dacă utilizați produse injectabile cu filgrastim pentru a trata neutropenia cronică severă, trebuie să știți că acest 

medicament vă va controla starea, dar nu o va vindeca. Continuați să utilizați produse injectabile cu filgrastim chiar dacă 

vă simțiți bine. Nu încetați să utilizați produse injectabile cu filgrastim fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

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

există utilizări pentru acest medicament

Produsele injectabile Filgrastim sunt, de asemenea, uneori utilizate pentru a trata anumite tipuri de sindrom 

mielodisplazic (un grup de afecțiuni în care măduva osoasă produce celule sanguine care sunt deformate și nu 

produc suficiente celule sanguine sănătoase) și anemie aplastică (o afecțiune în care măduva osoasă nu produce 

suficiente celule sanguine). Produsele injectabile Filgrastim sunt, de asemenea, uneori obișnuite
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reduce șansele de infecție la persoanele care au virusul imunodeficienței umane (HIV) sau la persoanele care iau anumite 

medicamente care scad numărul de neutrofile. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării acestui 

medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

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 utiliza produsele injectabile cu filgrastim,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la filgrastim, pegfilgrastim (Neulasta), la orice alte medicamente sau 

la oricare dintre ingredientele produselor injectabile cu filgrastim. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă dumneavoastră 

sau persoana care vă va injecta produse injectabile cu filgrastim (Neupogen, Zarxio) sunteți alergic la latex.

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. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit 

să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți în tratament cu radioterapie și dacă aveți sau ați avut vreodată 
leucemie mieloidă cronică (o boală care progresează lent în care se formează prea multe globule albe în 
măduva osoasă) sau mielodisplazie (probleme cu celulele măduvei osoase). care se poate dezvolta în 
leucemie).

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți siclemie (o boală a sângelui care poate provoca crize dureroase, 
un număr scăzut de globule roșii, infecție și leziuni ale organelor interne). Dacă aveți boală de celule falciforme, 
este mai probabil să aveți o criză în timpul tratamentului cu produse injectabile cu filgrastim. Beți multe lichide 
în timpul tratamentului cu produse injectabile filgrastim și sunați imediat medicul dumneavoastră dacă aveți o 
criză de celule falciforme în timpul tratamentului.

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

utilizați produse injectabile cu filgrastim, adresați-vă medicului dumneavoastră.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că utilizați 

produse injectabile cu filgrastim.

trebuie să știți că produsele injectabile cu filgrastim scad riscul de infecție, dar nu previne toate infecțiile care se pot 
dezvolta în timpul sau după chimioterapie. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă dezvoltați semne de infecție, 
cum ar fi febră; frisoane; eczemă; Durere de gât; diaree; sau roșeață, umflare sau durere în jurul unei tăieturi sau răni.

dacă aveți soluție de filgrastim pe piele, spălați zona cu apă și săpun. Dacă soluția de filgrastim 
intră în ochi, clătiți-vă bine ochii cu apă.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

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

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Dacă veți injecta produsul injectabil filgrastim acasă, discutați cu medicul dumneavoastră despre ce ar trebui să 

faceți dacă uitați să injectați medicamentul la timp.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?
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Produsele injectabile Filgrastim pot provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre 
aceste simptome este severe sau nu dispare:

roșeață, umflare, vânătăi, mâncărime sau un nodul în locul în care a fost injectat medicamentul

dureri de oase, articulații, spate, braț, picior, gură, gât sau musculare

durere de cap

eczemă

constipație

diaree

greaţă

vărsături

pierderea poftei de mâncare

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

scăderea simțului tactil

Pierderea parului

sângerări nazale

oboseală, lipsă de energie

a nu se simti bine

ameţeală

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

durere în partea stângă superioară a stomacului sau în vârful umărului stâng

febră, dificultăți de respirație, dificultăți de respirație, respirație rapidă

dificultăți de respirație, tuse cu sânge

febră, dureri abdominale, dureri de spate, stare de rău

umflare a zonei stomacului sau alte umflături, scăderea urinării, dificultăți de respirație, amețeli, 
oboseală

erupție cutanată, urticarie, mâncărime, umflarea feței, ochilor sau gurii, respirație șuierătoare, dificultăți de respirație

sângerare sau vânătăi neobișnuite, semne violete sub piele, piele roșie

scăderea urinării, urină întunecată sau sângeroasă, umflarea feței sau a gleznelor

urinare dureroasă, urgentă sau frecventă

Unii oameni care au folosit produse injectabile cu filgrastim pentru a trata neutropenia cronică severă au dezvoltat 

leucemie (cancer care debutează în măduva osoasă) sau modificări ale celulelor măduvei osoase care arată că leucemia 

se poate dezvolta în viitor. Persoanele care au neutropenie cronică severă pot dezvolta leucemie chiar dacă nu folosesc 

filgrastim. Nu există suficiente informații pentru a spune dacă injecția de filgrastim
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produsele cresc șansa ca persoanele cu neutropenie cronică severă să dezvolte leucemie. Discutați cu medicul 

dumneavoastră despre riscurile utilizării acestui medicament.

Produsele injectabile Filgrastim pot provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme 

neobișnuite în timp ce utilizați acest medicament.

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați produsele 

injectabile cu filgrastim la frigider. Dacă înghețați accidental filgrastim (Neupogen, Nivestym, Zarxio), îl puteți lăsa 

să se dezghețe în frigider. Cu toate acestea, dacă înghețați aceeași seringă sau flacon de filgrastim a doua oară, ar 

trebui să aruncați acea seringă sau flacon. Filgrastim (Neupogen, Nivestym, Zarxio) poate fi păstrat la temperatura 

camerei timp de până la 24 de ore, dar trebuie ținut departe de lumina directă a soarelui. Filgrastim (Granix) poate 

fi păstrat la congelator până la 24 de ore sau poate fi păstrat la temperatura camerei până la 5 zile, dar trebuie 

protejat de lumină.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii 

mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și 

plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii 

și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai 

bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau 

contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați 

site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe 

informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

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.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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

răspunsul organismului dumneavoastră la produsele injectabile cu filgrastim.

Înainte de a efectua un studiu de imagistică osoasă, spuneți medicului dumneavoastră și tehnicianului că utilizați produse 

injectabile cu filgrastim. Produsele injectabile Filgrastim pot afecta rezultatele acestui tip de studiu.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă folosească medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

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

medicală (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

Granix®(tbo-filgrastim)

Neupogen®(filgrastim)

Nivestym®(filgrastim-aafi)

Zarxio®(filgrastim-sndz)

numele lor

Factor de stimulare a coloniilor de granulocite

G-CSF

G-CSF uman metionil recombinant
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