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Инжекция с флударабин
произнася се като (floo dare' a been)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инжектирането на флударабин трябва да се прилага под наблюдението на лекар, който има опит в прилагането на 

химиотерапевтични лекарства за рак.

Инжектирането на флударабин може да доведе до намаляване на броя на кръвните клетки, произведени от костния 

ви мозък. Това намаление може да ви накара да развиете опасни симптоми и може да увеличи риска от сериозна 

или животозастрашаваща инфекция. Вашият лекар може да предпише други лекарства, за да намали риска от 

развитие на тежка инфекция по време на лечението. Уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали нисък 

брой на какъвто и да е вид кръвни клетки в кръвта си или някакво състояние, което засяга имунната Ви система, и 

ако някога сте развили инфекция, защото нивата на кръвните Ви клетки са били твърде ниски. Ако получите някой 

от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: задух; ускорен сърдечен ритъм; главоболие; 

световъртеж; бледа кожа; силна умора; необичайно кървене или синини; черни, катранени или кървави 

изпражнения; повръщане, което е кърваво или което прилича на утайка от кафе; и треска, втрисане, кашлица, 

възпалено гърло, затруднено, болезнено или често уриниране или други признаци на инфекция.

Инжектирането на флударабин може също да причини увреждане на нервната система. Ако получите някой от 

следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: гърчове, възбуда, объркване и кома (загуба на 

съзнание за определен период от време).

Инжектирането на флударабин може да причини сериозни или животозастрашаващи състояния, при които тялото атакува 

и унищожава собствените си кръвни клетки. Кажете на Вашия лекар, ако някога сте развили този тип състояние, след като 

сте приемали флударабин в миналото. Ако получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: 

тъмна урина, жълта кожа, малки червени или лилави точки по кожата, кървене от носа, тежко менструално кървене, кръв в 

урината, кашлица с кръв или затруднено дишане поради кървене в гърлото.

В клинично проучване хора с хронична лимфоцитна левкемия, които са използвали инжекция с флударабин заедно с 

пентостатин (Nipent), са изложени на висок риск от развитие на сериозно увреждане на белите дробове. В някои случаи това 

увреждане на белите дробове е причинило смърт. Поради това Вашият лекар няма да предпише инжекция с флударабин, която 

да се прилага заедно с пентостатин (Nipent).
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Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени тестове, за да провери 

реакцията на тялото ви към инжектирането на флударабин.

Говорете с Вашия лекар за рисковете от получаване на инжекция с флударабин.

защо е предписано това лекарство?

Инжектирането на флударабин се използва за лечение на хронична лимфоцитна левкемия (CLL; вид рак на белите 

кръвни клетки) при възрастни, които вече са били лекувани с поне едно друго лекарство и не са се подобрили. 

Инжектирането на флударабин е в клас лекарства, наречени пуринови аналози. Действа като забавя или спира 

растежа на раковите клетки в тялото ви.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжектирането на флударабин идва като прах, който се добавя към течността и се инжектира в продължение на 30 минути интравенозно 

(във вена) от лекар или медицинска сестра в медицински кабинет или болнична амбулатория. Обикновено се инжектира веднъж дневно в 

продължение на 5 дни подред. Този период на лечение се нарича цикъл и цикълът може да се повтаря на всеки 28 дни в продължение на 

няколко цикъла.

Може да се наложи Вашият лекар да отложи лечението Ви или да коригира дозата Ви, ако получите определени нежелани 

реакции. Не забравяйте да кажете на Вашия лекар как се чувствате по време на лечението с инжекция с флударабин.

други употреби на това лекарство

Инжекцията с флударабин също понякога се използва за лечение на неходжкинов лимфом (NHL; рак, който започва от 

вид бели кръвни клетки, които обикновено се борят с инфекцията) и mycosis fungoides (вид лимфом, който засяга кожата). 

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 получите инжекция с флударабин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към флударабин, други лекарства или някоя от съставките 
на инжекцията с флударабин. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 

добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете лекарството, 

изброено в раздел ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, или цитарабин (Cytosar-U, DepoCyt). Може да се наложи Вашият лекар да 

промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали бъбречно заболяване. Също така кажете на Вашия лекар 
за всички други лекарства за химиотерапия, които сте получавали и ако някога сте били лекувани с лъчева терапия 
(лечение на рак, което използва вълни от високоенергийни частици за убиване на ракови клетки ). Преди да 
получите химиотерапия или лъчева терапия в бъдеще, кажете на Вашия лекар, че сте били лекувани с флударабин.
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трябва да знаете, че инжектирането на флударабин може да попречи на нормалния менструален цикъл (период) при жените 

и може да спре производството на сперма при мъжете. Въпреки това, не трябва да приемате, че вие   или вашият партньор 

не можете да забременеете. Ако сте бременна или кърмите, трябва да уведомите Вашия лекар, преди да започнете да 

приемате това лекарство. Не трябва да планирате да имате деца, докато получавате инжекция с флударабин или поне 6 

месеца след лечението. Използвайте надежден метод за контрол на раждаемостта, за да предотвратите бременност през това 

време. Говорете с Вашия лекар за повече подробности. Инжектирането на флударабин може да увреди плода.

ако ви предстои операция, включително дентална хирургия, кажете на лекаря или зъболекаря, че получавате инжекция 

с флударабин.

трябва да знаете, че инжектирането на флударабин може да причини умора, слабост, объркване, възбуда, 
гърчове и промени в зрението. Не шофирайте и не работете с машини, докато не разберете как ви влияе 
това лекарство.

говорете с Вашия лекар, преди да получите каквито и да е ваксинации по време на лечението Ви с инжекция с 
флударабин.

трябва да знаете, че може да развиете сериозна или животозастрашаваща реакция, ако трябва да получите 
кръвопреливане по време на лечението с инжекция с флударабин или по всяко време след лечението. Не 
забравяйте да кажете на Вашия лекар, че получавате или сте получили инжекция с флударабин, преди да 
получите кръвопреливане.

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 флударабин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезва:

загуба на апетит

гадене

повръщане

запек

диария

рани в устата

косопад

изтръпване, парене, болка или изтръпване в ръцете, ръцете, стъпалата или краката

мускулни или ставни болки

главоболие

депресия

проблеми със съня

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 
изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, незабавно се обадете на Вашия лекар:
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болка или дискомфорт в гърдите

бърз или неравномерен сърдечен ритъм

загуба на слуха

болка отстрани на тялото

подуване на ръцете, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

обрив

копривна треска

затруднено дишане или преглъщане

лющене или образуване на мехури на кожата

Инжектирането на флударабин 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:

необичайни синини или кървене

треска, втрисане, кашлица, възпалено гърло или други признаци на инфекция

забавена слепота

кома

каква друга информация трябва да знам?

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси относно инжектирането на флударабин.

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

Флудара®
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други имена

2-Fluoro-ara-A монофосфат, 2-Fluoro-ara AMP, FAMP
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