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Филграстим инжекция
произнася се като (fil gra' stim)

Забележка:

Filgrastim инжекция, filgrastim-aafi инжекция, filgrastim-sndz инжекция и tbo-filgrastim инжекция са биологични 

лекарства (лекарства, направени от живи организми). Биоподобната инжекция filgrastim-aafi, инжекцията filgrastim-

sndz и инжекцията tbo-filgrastim са много подобни на инжекцията с филграстим и действат по същия начин като 

инжекцията с филграстим в тялото. Следователно, терминът filgrastim продукти за инжектиране ще бъде използван 

за представяне на тези лекарства в тази дискусия.

защо е предписано това лекарство?

Филграстим инжекционни продукти (Granix, Neupogen, Nivestym, Zarxio) се използват за намаляване на вероятността от инфекция 

при хора, които имат немиелоиден рак (рак, който не включва костния мозък) и получават химиотерапевтични лекарства, които 

могат да намалят броя на неутрофилите ( вид кръвна клетка, необходима за борба с инфекцията). Филграстим инжекционни 

продукти (Neupogen, Nivestym, Zarxio) също се използват за подпомагане увеличаването на броя на белите кръвни клетки и 

намаляване на продължителността на времето с треска при хора с остра миелоидна левкемия (AML; вид рак на белите кръвни 

клетки) които се лекуват с химиотерапевтични лекарства. Филграстим инжекционни продукти (Neupogen, Nivestym, Zarxio) се 

използват и при хора, които са подложени на трансплантация на костен мозък, Филграстим инжекцията (Neupogen) също се 

използва за увеличаване на шанса за оцеляване при хора, които са били изложени на вредни количества радиация, която може 

да причини тежко и животозастрашаващо увреждане на костния ви мозък. Filgrastim е в клас лекарства, наречени 

колониестимулиращи фактори. Той действа, като помага на тялото да произвежда повече неутрофили. Филграстим инжекцията 

(Neupogen) също се използва за увеличаване на шанса за оцеляване при хора, които са били изложени на вредни количества 

радиация, която може да причини тежко и животозастрашаващо увреждане на костния ви мозък. Filgrastim е в клас лекарства, 

наречени колониестимулиращи фактори. Той действа, като помага на тялото да произвежда повече неутрофили.

как трябва да се използва това лекарство?

Филграстим инжекционните продукти се предлагат като разтвор (течност) във флакони и предварително напълнени спринцовки 

за инжектиране под кожата или във вена. Обикновено се прилага веднъж дневно, но инжекционните продукти на филграстим 

(Neupogen, Nivestym, Zarxio) могат да се прилагат два пъти дневно, когато се използва за лечение на тежка хронична неутропения. 

Продължителността на лечението зависи от състоянието, което имате и колко добре тялото ви реагира на лекарството.
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Ако използвате продукти за инжектиране на филграстим, за да намалите риска от инфекция, да намалите времето с треска или да увеличите броя на белите кръвни клетки по 

време на химиотерапия, ще получите първата си доза от лекарството най-малко 24 часа след като получите доза от химиотерапия и ще продължи да приема лекарството 

всеки ден до 2 седмици или докато броят на кръвните Ви клетки се върне към нормалното. Ако използвате инжекционни продукти с филграстим, за да намалите риска от 

инфекция по време на трансплантация на костен мозък, ще получите лекарството най-малко 24 часа след химиотерапията и най-малко 24 часа след инфузията на костния 

мозък. Ако използвате продукти за инжектиране на филграстим, за да подготвите кръвта си за левкафереза, ще получите първата си доза най-малко 4 дни преди първата 

левкафереза   и ще продължите да приемате лекарството до последната левкафереза. Ако използвате инжекционни продукти с филграстим за лечение на тежка хронична 

неутропения, може да се наложи да използвате лекарството за дълъг период от време. Ако използвате инжекция с филграстим, тъй като сте били изложени на вредни 

количества радиация, Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно и продължителността на Вашето лечение ще зависи от това колко добре тялото Ви реагира на 

лекарството. Не спирайте употребата на продукти за инжектиране на филграстим, без да говорите с Вашия лекар. Ако използвате инжекция с филграстим, тъй като сте били 

изложени на вредни количества радиация, Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно и продължителността на Вашето лечение ще зависи от това колко добре тялото Ви 

реагира на лекарството. Не спирайте да използвате продукти за инжектиране на филграстим, без да говорите с Вашия лекар. Ако използвате инжекция с филграстим, тъй 

като сте били изложени на вредни количества радиация, Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно и продължителността на Вашето лечение ще зависи от това колко 

добре тялото Ви реагира на лекарството. Не спирайте употребата на продукти за инжектиране на филграстим, без да говорите с Вашия лекар.

Филграстиминижните продукти може да Ви бъдат дадени от медицинска сестра или друг доставчик на здравни услуги или може да Ви бъде 

казано да инжектирате лекарството под кожата у дома. Ако вие или болногледачът ще инжектирате продукти за инжектиране на 

филграстим у дома, доставчик на здравни услуги ще покаже на вас или вашия болногледач как да инжектирате лекарството. Уверете се, че 

разбирате тези указания. Попитайте вашия доставчик на здравни услуги, ако имате въпроси. Използвайте продукти за инжектиране на 

filgrastim точно както е указано. Не използвайте повече или по-малко от него или го използвайте по-често, отколкото е предписано от 

Вашия лекар.

Не разклащайте флаконите или спринцовките, съдържащи разтвор на филграстим. Винаги преглеждайте инжекционните продукти на 

filgrastim преди инжектиране. Не използвайте, ако срокът на годност е изтекъл или ако разтворът на филграстим има частици или 

изглежда пенест, мътен или обезцветен.

Използвайте всяка спринцовка или флакон само веднъж. Дори ако все още има разтвор в спринцовката или флакона, не го 

използвайте отново. Изхвърлете използваните игли, спринцовки и флакони в устойчив на пробиване контейнер. Говорете с 

Вашия лекар или фармацевт как да изхвърлите устойчивия на пробиване контейнер.

Вашият лекар може да Ви започне с ниска доза продукти за инжектиране на филграстим и постепенно да увеличава 

дозата Ви. Вашият лекар може също да намали дозата Ви в зависимост от това как тялото Ви реагира на лекарството.

Ако използвате инжекционни продукти с филграстим за лечение на тежка хронична неутропения, трябва да знаете, че това лекарство 

ще контролира състоянието ви, но няма да го излекува. Продължете да използвате инжекционни продукти с филграстим, дори ако се 

чувствате добре. Не спирайте да използвате продукти за инжектиране на филграстим, без да говорите с Вашия лекар.

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

други употреби на това лекарство

Филграстим инжекционните продукти също понякога се използват за лечение на определени видове миелодиспластичен 

синдром (група състояния, при които костният мозък произвежда кръвни клетки, които са деформирани и не произвеждат 

достатъчно здрави кръвни клетки) и апластична анемия (състояние, при което костният мозък не произвежда достатъчно 

кръвни клетки). Понякога се използват и инжекционни продукти на Filgrastim
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намаляват вероятността от инфекция при хора, които имат човешки имунодефицитен вирус (HIV) или хора, които 

приемат определени лекарства, които намаляват броя на неутрофилите. Говорете с Вашия лекар за рисковете от 

употребата на това лекарство за Вашето състояние.

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 използвате филграстим инжекционни продукти,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към филграстим, пегфилграстим (Neulasta), други лекарства или 

някоя от съставките на продуктите за инжектиране на филграстим. Също така уведомете Вашия лекар, ако Вие или лицето, 

което ще инжектира продукти за инжектиране на филграстим (Neupogen, Zarxio), сте алергични към латекс.

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. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на 

Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако се лекувате с лъчева терапия и ако имате или някога сте имали хронична миелоидна 
левкемия (бавно прогресиращо заболяване, при което в костния мозък се образуват твърде много бели кръвни 
клетки) или миелодисплазия (проблеми с клетките на костния мозък което може да се развие в левкемия).

уведомете Вашия лекар, ако имате сърповидно-клетъчна болест (кръвно заболяване, което може да причини болезнени 

кризи, нисък брой червени кръвни клетки, инфекция и увреждане на вътрешните органи). Ако имате сърповидно-клетъчна 

болест, е по-вероятно да имате криза по време на лечението с инжекционни продукти с филграстим. Пийте много течности 

по време на лечението с инжекционни продукти с филграстим и незабавно се обадете на Вашия лекар, ако имате 

сърповидно-клетъчна криза по време на лечението.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато използвате 
продукти за инжектиране на филграстим, обадете се на Вашия лекар.

ако Ви предстои операция, включително дентална хирургия, кажете на лекаря или зъболекаря, че използвате продукти за 

инжектиране на филграстим.

трябва да знаете, че инжекционните продукти на филграстим намаляват риска от инфекция, но не предотвратяват всички инфекции, 

които могат да се развият по време или след химиотерапия. Обадете се на Вашия лекар, ако развиете признаци на инфекция като 

треска; студени тръпки; обрив; възпалено гърло; диария; или зачервяване, подуване или болка около порязване или рана.

ако получите разтвор на филграстим върху кожата си, измийте мястото със сапун и вода. Ако разтворът на 
филграстим попадне в окото Ви, изплакнете обилно окото с вода.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

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

какво да правя, ако пропусна доза?

Ако ще инжектирате инжекционен продукт с филграстим у дома, говорете с Вашия лекар какво трябва да направите, ако 

забравите да инжектирате лекарството по график.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?
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Инжекционните продукти на Filgrastim могат да причинят нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой 

от тези симптоми е тежък или не изчезва:

зачервяване, подуване, синини, сърбеж или бучка на мястото, където е инжектирано лекарството

болка в костите, ставите, гърба, ръката, крака, устата, гърлото или мускулите

главоболие

обрив

запек

диария

гадене

повръщане

загуба на апетит

затруднено заспиване или оставане на заспиване

намалено усещане за допир

косопад

кървене от носа

умора, липса на енергия

чувствам се зле

световъртеж

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

болка в лявата горна част на стомаха или върха на лявото рамо

треска, задух, затруднено дишане, бързо дишане

затруднено дишане, кашлица с кръв

треска, коремна болка, болки в гърба, неразположение

подуване на областта на стомаха или друго подуване, намалено уриниране, затруднено дишане, замаяност, 
умора

обрив, копривна треска, сърбеж, подуване на лицето, очите или устата, хрипове, задух

необичайно кървене или синини, лилави петна под кожата, зачервена кожа

намалено уриниране, тъмна или кървава урина, подуване на лицето или глезените

болезнено, спешно или често уриниране

Някои хора, които са използвали продукти за инжектиране на филграстим за лечение на тежка хронична неутропения, развиват 

левкемия (рак, който започва в костния мозък) или промени в клетките на костния мозък, които показват, че левкемия може да 

се развие в бъдеще. Хората, които имат тежка хронична неутропения, могат да развият левкемия, дори ако не използват 

филграстим. Няма достатъчно информация, за да се каже дали е инжектиран филграстим
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продуктите увеличават шанса хората с тежка хронична неутропения да развият левкемия. Говорете с Вашия лекар 

за рисковете от употребата на това лекарство.

Филграстим инжекционните продукти могат да причинят други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви 

необичайни проблеми, докато използвате това лекарство.

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте 

продуктите за инжектиране на filgrastim в хладилник. Ако случайно замразите филграстим (Neupogen, Nivestym, 

Zarxio), може да го оставите да се размрази в хладилник. Въпреки това, ако замразите същата спринцовка или 

флакон с филграстим втори път, трябва да изхвърлите тази спринцовка или флакон. Filgrastim (Neupogen, 

Nivestym, Zarxio) може да се съхранява при стайна температура до 24 часа, но трябва да се пази от пряка слънчева 

светлина. Filgrastim (Granix) може да се съхранява във фризер до 24 часа или може да се съхранява при стайна 

температура до 5 дни, но трябва да се пази от светлина.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични 

хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да 

ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки и 

незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от погледа им и 

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

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата 

и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо 

това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия 

фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във 

вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

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.

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания, за да 

провери реакцията на тялото ви към инжекционните продукти с филграстим.

Преди да направите изследване на костно изображение, кажете на Вашия лекар и техник, че използвате продукти за инжектиране на 

филграстим. Филграстим инжекционните продукти могат да повлияят на резултатите от този вид изследване.

Не позволявайте на никой друг да използва вашето лекарство. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.
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14.04.22 г., 13:48 ч Филграстим инжекция: Информация за лекарствата MedlinePlus

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

Граникс®(tbo-filgrastim)

Neupogen®(филграстим)

Nivestym®(filgrastim-aafi)

Зарксио®(filgrastim-sndz)

други имена

Гранулоцитен колониестимулиращ фактор

G-CSF

Рекомбинантен метионил човешки G-CSF

Последна редакция - 15.09.2019 г

Научете как да цитирате тази страница

Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по 

здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране

за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и социалните услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a692033.html 6/6

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

