
У дома →Лекарства, билки и добавки → Инжекция с флуороурацил

URL на тази страница: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682708.html

Инжекция с флуороурацил
произнася се като (floor'' oh ure' a sil)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инжекцията с флуороурацил трябва да се прилага в болница или медицинско заведение под наблюдението на лекар, 

който има опит в даването на химиотерапевтични лекарства за рак. Лечението с инжекция флуороурацил може да 

причини сериозни нежелани реакции.

защо е предписано това лекарство?

Флуороурацил обикновено се използва в комбинация с други лекарства за лечение на рак на дебелото черво или рак на 

ректума (рак, който започва в дебелото черво), който се е влошил или се е разпространил в други части на тялото. 

Флуороурацил се използва в комбинация с други лекарства за лечение на някои видове рак на гърдата след операция за 

отстраняване на тумора или лъчева терапия. Флуороурацил се използва също за лечение на рак на панкреаса и рак на 

стомаха. Флуороурацил е в клас лекарства, наречени антиметаболити. Действа като забавя или спира растежа на раковите 

клетки в тялото ви.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжектирането на флуороурацил идва като разтвор (течност), който се прилага интравенозно (във вена) от лекар или 

медицинска сестра в медицинско заведение. Продължителността на лечението зависи от видовете лекарства, които 

приемате, колко добре тялото ви реагира на тях и вида на рака, който имате.

Вашият лекар може да се наложи да отложи лечението Ви или да промени дозата Ви, ако получите определени нежелани 

реакции. Важно е да кажете на Вашия лекар как се чувствате по време на лечението с инжекция с флуороурацил.

други употреби на това лекарство

Флуороурацил също понякога се използва за лечение на рак на шийката на матката (отваряне на матката) и на 

хранопровода, рак на главата и шията (включително рак на устата, устните, бузите, езика, небцето, гърлото, сливиците и 

синусите), рак на яйчниците ( рак, който започва в женските репродуктивни органи, където се образуват яйцеклетки), и 

рак на бъбречните клетки (RCC, вид рак, който започва в бъбреците). Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата 

на това лекарство за Вашето състояние.
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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 флуороурацил,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към флуороурацил или към някоя от съставките на инжекцията с 
флуороурацил. Попитайте вашия фармацевт 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: някои лекарства за химиотерапия като бендамустин (Treanda), бусулфан (Myerlan, Busulfex), кармустин 
(BiCNU, Gliadel Wafer), циклофосфамид (Cytoxan), хлорамбуцил (Leukeran), ифосфамид (Ifex), ломустин (CeeNU), 
мелфалан (Alkeran), прокарбазин (Mutalane) или темозоломид (Temodar); лекарства, които потискат имунната 
система, като азатиоприн (Imuran), циклоспорин (Neoral, Sandimmune), метотрексат (Rheumatrex), сиролимус 
(Rapamune) и такролимус (Prograf). 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 инфекция. Вашият лекар може да не иска да получавате инжекция с флуороурацил.

уведомете Вашия лекар, ако преди това сте получавали лъчева (рентгенова) терапия или лечение с други 

химиотерапевтични лекарства или ако имате или някога сте имали бъбречно или чернодробно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Не трябва да забременявате или 
да кърмите, докато получавате инжекция с флуороурацил. Ако забременеете, докато получавате инжекция с 
флуороурацил, обадете се на Вашия лекар. Флуороурацил може да навреди на плода.

планирайте да избягвате ненужно или продължително излагане на слънчева светлина и да носите защитно облекло, слънчеви 

очила и слънцезащитен крем. Флуороурацил може да направи кожата ви чувствителна към слънчева светлина.

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?

Флуороурацил може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезва:

загуба на апетит

гадене

необичайна умора или слабост

световъртеж

главоболие

косопад

суха и напукана кожа

промени в зрението

очите, които са сълзливи или чувствителни към светлина
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зачервяване, болка, подуване или парене на мястото, където е поставена инжекцията

объркване

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

рани в устата и гърлото

диария

повръщане

подуване, болка, зачервяване или лющене на кожата на дланите и стъпалата

треска, втрисане, възпалено гърло или други признаци на инфекция

копривна треска

обрив

сърбеж

затруднено дишане или преглъщане

кървене от носа

кашляне или повръщане на кръв или материал, който прилича на утайка от кафе

необичайно кървене или синини

розова, червена или тъмнокафява урина

червено или катранено черно изхождане

болка в гърдите

Флуороурацил може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато приемате 

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 следното:

гадене

диария

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

необичайно кървене или синини

кървави или черни, катранени изпражнения

кашляне или повръщане на кръв или материал, който прилича на утайка от кафе

каква друга информация трябва да знам?

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

провери реакцията на тялото ви към флуороурацил.

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

Адруцил®инжекция¶

други имена

5-флуороурацил

5-FU

¶ -Този марков продукт вече не е на пазара. Може да са налични общи алтернативи.
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