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Injecție cu fluorouracil
pronunțat ca (floor'' oh ure' a sil)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Injecția cu fluorouracil trebuie administrată într-un spital sau o unitate medicală sub supravegherea unui medic cu 

experiență în administrarea de medicamente pentru chimioterapie pentru cancer. Tratamentul cu injecție cu 

fluorouracil poate provoca reacții adverse grave.

de ce este prescris acest medicament?

Fluorouracilul este utilizat în general în combinație cu alte medicamente pentru a trata cancerul de colon sau cancerul rectal 

(cancer care începe în intestinul gros) care s-a agravat sau s-a răspândit în alte părți ale corpului. Fluorouracilul este utilizat în 

combinație cu alte medicamente pentru a trata anumite tipuri de cancer de sân după o intervenție chirurgicală pentru 

îndepărtarea tumorii sau radioterapie. Fluorouracilul este, de asemenea, utilizat pentru a trata cancerul de pancreas și cancerul de 

stomac. Fluorouracilul face parte dintr-o clasă de medicamente numite antimetaboliți. Funcționează prin încetinirea sau oprirea 

creșterii celulelor canceroase în corpul dumneavoastră.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția cu fluorouracil vine sub formă de soluție (lichid) care trebuie administrată intravenos (într-o venă) de către un medic sau o 

asistentă într-o unitate medicală. Durata tratamentului depinde de tipurile de medicamente pe care le luați, de cât de bine răspunde 

organismul dumneavoastră la acestea și de tipul de cancer pe care îl aveți.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să vă amâne tratamentul sau să vă modifice doza dacă prezentați anumite reacții 

adverse. Este important să spuneți medicului dumneavoastră cum vă simțiți în timpul tratamentului cu injecție cu fluorouracil.

există utilizări pentru acest medicament

Fluorouracilul este, de asemenea, utilizat uneori pentru a trata cancerul de col uterin (deschiderea uterului) și esofag, cancerul 

capului și gâtului (inclusiv cancerul gurii, buzelor, obrazului, limbii, gurii, gâtului, amigdalelor și sinusurilor), cancerului ovarian 

( cancer care începe în organele reproducătoare feminine unde se formează ouăle) și cancerul cu celule renale (RCC, un tip de 

cancer care debutează la rinichi). Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării acestui medicament pentru 

afecțiunea dumneavoastră.
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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 fluorouracil,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la fluorouracil sau la oricare dintre ingredientele din injecția cu 
fluorouracil. Adresați-vă farmacistului 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: anumite medicamente pentru chimioterapie, cum ar fi 
bendamustina (Treanda), busulfan (Myerlan, Busulfex), carmustina (BiCNU, Gliadel Wafer), ciclofosfamidă (Cytoxan), 
clorambucil (Leukeran), ifosfamidă (Ifex), lomustina (CeeNU), melfalan (Alkeran), procarbazină (Mutalane) sau 
temozolomidă (Temodar); medicamente care suprimă sistemul imunitar, cum ar fi azatioprină (Imuran), ciclosporină 
(Neoral, Sandimmune), metotrexat (Rheumatrex), sirolimus (Rapamune) și tacrolimus (Prograf). 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 aveți o infecție. Este posibil ca medicul dumneavoastră să nu dorească să primiți injecție cu fluorouracil.

spuneți medicului dumneavoastră dacă ați primit anterior radioterapie (raze X) sau tratament cu alte medicamente 
pentru chimioterapie sau dacă aveți sau ați avut vreodată boli ale rinichilor sau ficatului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Nu trebuie să rămâneți 
gravidă sau să alăptați în timp ce vi se administrează injecție cu fluorouracil. Dacă rămâneți gravidă în timp ce primiți injecție 
cu fluorouracil, adresați-vă medicului dumneavoastră. Fluorouracilul poate dăuna fătului.

planificați pentru a evita expunerea inutilă sau prelungită la lumina soarelui și pentru a purta îmbrăcăminte de protecție, 
ochelari de soare și protecție solară. Fluorouracilul vă poate face pielea sensibilă la lumina soarelui.

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?

Fluorouracilul poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome 

este severe sau nu dispare:

pierderea poftei de mâncare

greaţă

oboseală sau slăbiciune neobișnuită

ameţeală

durere de cap

Pierderea parului

piele uscată și crăpată

se modifică vederea

ochi care lacrimează sau sunt sensibili la lumină
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roșeață, durere, umflare sau arsură la locul unde a fost administrată injecția

confuzie

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat 
medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

răni în gură și gât

diaree

vărsături

umflare, durere, înroșire sau descuamare a pielii de pe palmele și tălpile picioarelor

febră, frisoane, dureri în gât sau alte semne ale unei infecții

urticarie

eczemă

mâncărime

dificultăți de respirație sau de înghițire

sângerări nazale

tuse sau vărsături sânge sau material care arată ca zaț de cafea

sângerări sau vânătăi neobișnuite

urină roz, roșie sau maro închis

mișcările intestinale roșii sau negru tare

dureri în piept

Fluorouracilul poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 

acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport programului online de 

raportare a evenimentelor adverse MedWatch 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/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.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

greaţă

diaree

vărsături
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febră, frisoane, dureri în gât sau alte semne ale unei infecții

sângerări sau vânătăi neobișnuite

scaune sângeroase sau negre, gudronate

tuse sau vărsături sânge sau material care arată ca zaț de cafea

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la fluorouracil.

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

Adrucil®Injecţie¶

numele lor

5-Fluorouracil

5-FU

¶ -Acest produs de marcă nu mai este pe piață. Pot fi disponibile alternative generice.
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