
Acasă →Medicamente, plante și suplimente → Pegfilgrastim injectabil

Adresa URL a acestei pagini: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607058.html

Pegfilgrastim injectabil
pronuntat ca (peg fil gra' stim)

Înștiințare:

Pegfilgrastim injectabil, pegfilgrastim-bmez, pegfilgrastim-cbqv și pegfilgrastim-jmdb injectabil sunt 

medicamente biologice (medicamente făcute din organisme vii). Pegfilgrastim-bmez, pegfilgrastim-cbqv și 

injecția pegfilgrastim-jmdb biosimilare sunt foarte asemănătoare cu injecția pegfilgrastim și funcționează în 

același mod ca injecția cu pegfilgrastim în organism. Prin urmare, termenul de produse injectabile pegfilgrastim 

va fi folosit pentru a reprezenta aceste medicamente în această discuție.

de ce este prescris acest medicament?

Produsele injectabile pegfilgrastim sunt utilizate pentru a reduce șansele de infecție la persoanele care au anumite tipuri de cancer 

și care primesc medicamente pentru chimioterapie care pot scădea numărul de neutrofile (un tip de celule sanguine necesare 

pentru a lupta împotriva infecției). Pegfilgrastim injectabil (Neulasta) este, de asemenea, utilizat pentru a crește șansele de 

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

în pericol a măduvei osoase. Pegfilgrastim 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 pegfilgrastim vin sub formă de soluție (lichid) în seringi preumplute pentru injectare pentru injectare 

subcutanată (sub piele) și într-un dispozitiv automat de injectare preumplut (injector pe corp) pentru a fi aplicate pe piele. 

Dacă utilizați un produs injectabil pegfilgrastim pentru a reduce riscul de infecție în timpul chimioterapiei, acesta este de 

obicei administrat ca o singură doză pentru fiecare ciclu de chimioterapie, nu mai devreme de 24 de ore după 

administrarea ultimei doze de chimioterapie a ciclului și mai mult de 14 ore. zile înainte de a începe următorul ciclu de 

chimioterapie. Dacă utilizați injecție pegfilgrastim deoarece ați fost expus la cantități dăunătoare de radiații, acesta se 

administrează de obicei în 2 doze unice, la intervale de 1 săptămână. Medicul dumneavoastră vă va spune exact când 

trebuie să utilizați produse injectabile pegfilgrastim.

Produsele injectabile pegfilgrastim vă pot fi administrate de o asistentă medicală sau de un alt furnizor de asistență 

medicală, vi se poate spune să vă injectați singur medicamentul acasă sau puteți primi un dispozitiv de injectare automată 

preumplut de către asistenta sau furnizorul de asistență medicală care va injecta medicamentul automat pentru tu acasa. 

Dacă vă veți injecta singur produse injectabile cu pegfilgrastim acasă sau dacă primiți preparatul preumplut
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dispozitiv automat de injectare, un furnizor de asistență medicală vă va arăta cum să injectați medicamentul sau cum să gestionați 

dispozitivul. Furnizorul dumneavoastră de asistență medicală vă va oferi și informațiile producătorului pentru pacient. Cereți furnizorului 

dumneavoastră de asistență medicală să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Utilizați un produs injectabil pegfilgrastim exact 

conform instrucțiunilor. Nu utilizați mai mult sau mai puțin sau folosiți mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Nu agitați seringile care conțin soluție de pegfilgrastim. Priviți întotdeauna soluția de pegfilgrastim înainte de a 

vă injecta. Nu utilizați dacă data de expirare a depășit sau dacă soluția de pegfilgrastim are particule sau arată 

tulbure sau decolorată.

Dacă soluția dumneavoastră de pegfilgrastim vine într-un dispozitiv de injectare automată preumplut, dispozitivul va fi de 

obicei aplicat pe abdomen sau pe partea din spate a brațului dumneavoastră de către o asistentă sau alt furnizor de 

asistență medicală cu o zi înainte de a primi doza de pegfilgrastim. A doua zi (la aproximativ 27 de ore după ce dispozitivul 

automat de injectare preumplut a fost aplicat pe piele), doza de soluție de pegfilgrastim va fi injectată automat subcutanat 

timp de 45 de minute.

Când aveți instalat dispozitivul de injectare automată preumplut cu pegfilgrastim;

ar trebui să aveți un îngrijitor cu dvs. prima dată când primiți o doză de pegfilgrastim sau oricând dispozitivul automat de 
injectare preumplut este aplicat pe partea din spate a brațului dumneavoastră.

va trebui să monitorizați dispozitivul de injectare automată preumplut în timp ce întreaga doză de pegfilgrastim este 
injectată în corpul dumneavoastră, așa că ar trebui să evitați activitățile și să vă aflați în locuri care pot interfera cu 
monitorizarea în timp ce primiți doza de filgrastim și timp de 1 oră după aceea.

nu trebuie să călătoriți, să conduceți o mașină sau să folosiți utilaje cu 1 oră înainte și 2 ore după ce vi s-a administrat 
doza de pegfilgrastim cu dispozitivul automat de injectare preumplut (la aproximativ 26 până la 29 de ore după 
aplicarea acestuia).

trebuie să vă asigurați că păstrați dispozitivul de injecție automată preumplut la cel puțin 4 inci distanță de 
aparate și echipamente electrice, inclusiv telefoane mobile, telefoane fără fir și cuptoare cu microunde.

ar trebui să evitați radiografiile de la aeroport și să solicitați o lovitură manuală dacă trebuie să călătoriți 
după ce dispozitivul automat de injectare preumplut este aplicat pe corp și înainte de a primi doza de 
pegfilgrastim.

trebuie să îndepărtați imediat dispozitivul de injectare automată preumplut dacă aveți o reacție alergică în timp 
ce vi se administrează doza de pegfilgrastim, prinzând marginea tamponului adeziv și dezlipindu-l. Sunați imediat 
medicul dumneavoastră și obțineți tratament medical de urgență.

trebuie să vă adresați imediat medicului dumneavoastră dacă dispozitivul de injectare automată preumplut se 
desprinde de pe piele, dacă adezivul devine vizibil umed, dacă vedeți picurare din dispozitiv sau dacă ledul de stare 
clipește roșu. Trebuie să păstrați dispozitivul de injectare automată preumplut uscat timp de 3 ore înainte de a primi 
doza de pegfilgrastim pentru a vă ajuta să observați dacă dispozitivul începe să curgă în timp ce primiți doza.

ar trebui să evitați să fiți expus la studii de imagistică medicală (scanare cu raze X, RMN, scanare CT, ultrasunete) 
sau medii bogate în oxigen (camere hiperbare).

trebuie să evitați să dormiți sau să aplicați presiune asupra dispozitivului de injectare automată preumplut.

ar trebui să evitați căzile cu hidromasaj, căzile cu hidromasaj, saunele și lumina directă a soarelui.
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ar trebui să evitați să utilizați loțiuni, uleiuri, creme și produse de curățare pe piele în apropierea dispozitivului de injectare automată 
preumplut.

Dacă dispozitivul de injectare automată preumplut clipește în roșu, dacă dispozitivul se desprinde înainte de administrarea dozei 

complete sau dacă adezivul de pe dispozitiv se udă sau există scurgeri, sunați imediat medicul dumneavoastră. Este posibil să nu 

fi primit doza completă de pegfilgrastim și este posibil să aveți nevoie de o doză suplimentară.

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

sau cu farmacistul despre cum să eliminați recipientul rezistent la perforare.

există utilizări pentru acest medicament

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 produse injectabile pegfilgrastim,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la pegfilgrastim, pegfilgrastim-bmez, 
pegfilgrastimcbqv, pegfilgrastim-jmdb, filgrastim (Granix, Neupogen, Nivestym, Zarxio), la orice alte medicamente sau la 
oricare dintre ingredientele produselor injectabile pegfilgrastim. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă 
dumneavoastră sau persoana care vă va injecta un produs injectabil pegfilgrastim sunteți alergic la latex sau adezivi acrilici.

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 aveți sau ați avut vreodată cancer de sânge sau măduvă osoasă sau mielodisplazie 
(probleme cu celulele măduvei osoase care se pot 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 un produs injectabil pegfilgrastim. 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 un produs injectabil pegfilgrastim, adresați-vă medicului dumneavoastră.

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

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 un produs injectabil pegfilgrastim acasă, discutați cu medicul dumneavoastră despre ce ar 

trebui să faceți dacă uitați să injectați medicamentul la timp.
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ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Produsele injectabile pegfilgrastim pot provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 

dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

dureri osoase

durere în brațe sau picioare

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

umflare a feței, gâtului sau în jurul gurii sau ochilor, urticarie, erupție cutanată, mâncărime, probleme la înghițire sau la 
respirație

umflarea feței sau a gleznelor, urină sângeroasă sau închisă la culoare, scăderea urinării

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

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

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

neobișnuite în timp ce luați acest medicament.

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

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

pegfilgrastim la frigider, dar nu le congelați. Dacă înghețați accidental medicamentul, îl puteți lăsa să se dezghețe 

în frigider. Cu toate acestea, dacă înghețați aceeași seringă de medicament a doua oară, ar trebui să aruncați acea 

seringă. Produsele injectabile cu pegfilgrastim (seringă preumplută Neulasta, Udenyca) pot fi păstrate la 

temperatura camerei timp de până la 48 de ore, iar injecția cu pegfilgrastim (Fulphila) poate fi păstrată la 

temperatura camerei până la 72 de ore. Produsele injectabile pegfilgrastim trebuie ținute departe de lumina 

directă a soarelui.

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.

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]
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n caz de urgență/supradozaj

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:

dureri osoase

umflătură

dificultăți de respirație

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la un produs injectabil pegfilgrastim.

Înainte de a efectua un studiu imagistic osos, spuneți medicului dumneavoastră și tehnicianului că utilizați un 

produs injectabil pegfilgrastim. Pegfilgrastim poate afecta rezultatele acestui tip de studiu.

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

despre reumplerea rețetei.

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

Fulphila®(pegfilgrastim-jmdb)

Neulasta®(pegfilgrastim)

Udenyca®(pegfilgrastim-cbqv)

Ziextenzo (pegfilgrastim-bmez)

Ultima revizuire - 15.01.2020

Aflați cum să citați această pagină
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