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Инжекция с пегфилграстим
произнася се като (peg fil gra' stim)

Забележка:

Pegfilgrastim инжекция, pegfilgrastim-bmez, pegfilgrastim-cbqv и pegfilgrastim-jmdb инжекция са биологични лекарства 

(лекарства, направени от живи организми). Биоподобните pegfilgrastim-bmez, pegfilgrastim-cbqv и pegfilgrastim-jmdb 

инжектирането са много подобни на инжектирането на pegfilgrastim и действат по същия начин като инжектирането 

на pegfilgrastim в тялото. Следователно, терминът пегфилграстим инжекционни продукти ще бъде използван за 

представяне на тези лекарства в тази дискусия.

защо е предписано това лекарство?

Инжекционните продукти на Pegfilgrastim се използват за намаляване на вероятността от инфекция при хора, които имат 

определени видове рак и получават химиотерапевтични лекарства, които могат да намалят броя на неутрофилите (вид кръвни 

клетки, необходими за борба с инфекцията). Инжектирането на Pegfilgrastim (Neulasta) също се използва за увеличаване на шанса 

за оцеляване при хора, които са били изложени на вредни количества радиация, което може да причини тежко и 

животозастрашаващо увреждане на костния мозък. Пегфилграстим е в клас лекарства, наречени колониестимулиращи фактори. 

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

как трябва да се използва това лекарство?

Инжекционните продукти Pegfilgrastim се предлагат като разтвор (течност) в предварително напълнени спринцовки за 

инжектиране за подкожно (подкожно) инжектиране и в предварително напълнено автоматично инжекционно устройство 

(инжектор върху тялото) за прилагане върху кожата. Ако използвате инжекционен продукт pegfilgrastim, за да намалите риска от 

инфекция по време на химиотерапия, той обикновено се прилага като единична доза за всеки цикъл на химиотерапия, не по-

рано от 24 часа след прилагане на последната доза химиотерапия от цикъла и повече от 14 дни преди началото на следващия 

цикъл на химиотерапия. Ако използвате инжекция с пегфилграстим, тъй като сте били изложени на вредни количества радиация, 

обикновено се прилага като 2 единични дози, с интервал от 1 седмица. Вашият лекар ще Ви каже кога точно трябва да използвате 

продукти за инжектиране на пегфилграстим.

Продуктите за инжектиране на Pegfilgrastim може да Ви бъдат дадени от медицинска сестра или друг доставчик на здравни услуги, може 

да Ви бъде казано да инжектирате лекарството сами у дома или може да получите предварително напълнено автоматично инжекционно 

устройство от медицинската сестра или доставчика на здравни услуги, който ще инжектира лекарството автоматично за ти вкъщи. Ако 

сами ще инжектирате продукти за инжектиране на pegfilgrastim у дома или ако получите предварително напълнените
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автоматично инжекционно устройство, доставчик на здравни услуги ще ви покаже как да инжектирате лекарството или как да 

управлявате устройството. Вашият доставчик на здравни услуги също ще ви даде информацията на производителя за пациента. 

Помолете вашия доставчик на здравни услуги да обясни всяка част, която не разбирате. Използвайте инжекционен продукт 

pegfilgrastim 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 спринцовките, съдържащи разтвор на пегфилграстим. Винаги гледайте разтвора на пегфилграстим преди 

инжектиране. Не използвайте, ако срокът на годност е изтекъл или ако разтворът на пегфилграстим има частици или 

изглежда мътен или обезцветен.

Ако вашият разтвор на pegfilgrastim се предлага в предварително напълнено автоматично инжекционно устройство, устройството 

обикновено ще бъде приложено върху корема или задната част на ръката ви от медицинска сестра или друг доставчик на здравни услуги в 

деня преди да получите дозата pegfilgrastim. На следващия ден (приблизително 27 часа след поставянето на предварително напълненото 

автоматично инжекционно устройство върху кожата Ви) дозата разтвор на пегфилграстим ще бъде автоматично инжектирана подкожно 

за 45 минути.

Когато имате предварително напълненото автоматично инжекционно устройство с pegfilgrastim;

трябва да имате болногледач с вас, когато за първи път получите доза пегфилграстим или всеки път, когато предварително 

напълненото автоматично инжекционно устройство се постави върху задната част на ръката ви.

ще трябва да наблюдавате предварително напълненото автоматично инжекционно устройство, докато цялата доза 
пегфилграстим се инжектира в тялото ви, така че трябва да избягвате дейности и да сте на места, които могат да 
попречат на наблюдението, докато получавате дозата филграстим и 1 час след това.

не трябва да пътувате, да шофирате или да работите с машини 1 час преди и 2 часа след като получите дозата 
пегфилграстим с предварително напълненото автоматично инжекционно устройство (около 26 до 29 часа след 
приложението).

трябва да се уверите, че държите предварително напълненото автоматично инжекционно устройство на поне 4 инча 
от електрически уреди и оборудване, включително мобилни телефони, безжични телефони и микровълнови фурни.

трябва да избягвате рентгеновите лъчи на летището и да поискате ръчно потупване, ако трябва да пътувате, след като 

предварително напълненото автоматично инжекционно устройство е поставено върху тялото ви и преди да получите дозата 

пегфилграстим.

трябва незабавно да отстраните предварително напълненото автоматично инжекционно устройство, ако имате 
алергична реакция, докато получавате дозата си пегфилграстим, като хванете ръба на лепилната подложка и я 
отлепите. Обадете се незабавно на Вашия лекар и потърсете спешна медицинска помощ.

трябва незабавно да се обадите на Вашия лекар, ако предварително напълненото автоматично инжекционно устройство отпадне от кожата Ви, 

ако лепилото стане забележимо мокро, ако забележите, че капе от устройството или ако индикаторът за състоянието мига червено. Трябва да 

държите предварително напълненото автоматично инжекционно устройство сухо в продължение на 3 часа, преди да получите дозата 

пегфилграстим, за да ви помогне да забележите дали устройството ви започне да изтича, докато получавате дозата си.

трябва да избягвате да се излагате на медицински образни изследвания (рентгеново сканиране, ЯМР, CT сканиране, 

ултразвук) или среда, богата на кислород (хипербарни камери).

трябва да избягвате да спите или да оказвате натиск върху предварително напълненото автоматично инжекционно устройство.

трябва да избягвате горещи вани, джакузи, сауни и пряка слънчева светлина.
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трябва да избягвате използването на лосиони, масла, кремове и почистващи препарати върху кожата си близо до предварително напълненото автоматично 

инжекционно устройство.

Ако предварително напълненото автоматично инжекционно устройство мига в червено, ако устройството се изключи преди да бъде 

приложена пълната доза, или ако лепилото върху устройството се намокри или има изтичане, незабавно се обадете на Вашия лекар. 

Може да не сте получили пълната доза пегфилграстим и може да се нуждаете от допълнителна доза.

Изхвърлете използваните игли, спринцовки и устройства в устойчив на пробиване контейнер. Говорете с Вашия лекар 

или фармацевт как да изхвърлите устойчивия на пробиване контейнер.

други употреби на това лекарство

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 продукти за инжектиране на пегфилграстим,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към pegfilgrastim, pegfilgrastim-bmez, pegfilgrastimcbqv, 
pegfilgrastim-jmdb, filgrastim (Granix, Neupogen, Nivestym, Zarxio), други лекарства или някоя от съставките в 
продуктите pegfilgrastim i pegfilgrasti. Също така уведомете Вашия лекар, ако Вие или лицето, което ще Ви 
инжектира продукт за инжектиране на пегфилграстим, сте алергични към латексни или акрилни лепила.

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 имате или някога сте имали рак на кръвта или костния мозък, или миелодисплазия 
(проблеми с клетките на костния мозък, които могат да се развият 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 инжекционен продукт с пегфилграстим. Обадете се незабавно 

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 инжекционен продукт с пегфилграстим, обадете се на Вашия лекар.

трябва да знаете, че продуктите за инжектиране на пегфилграстим намаляват риска от инфекция, но не предотвратяват всички 

инфекции, които могат да се развият по време на 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.

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 продукт за инжектиране на пегфилграстим у дома, говорете с Вашия лекар какво трябва да 

направите, ако забравите да инжектирате лекарството по график.
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какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжекционните продукти на Pegfilgrastim могат да причинят нежелани реакции. Уведомете Вашия 

лекар, ако някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

болка в костите

болка в ръцете или краката

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 ви рамо

треска, задух, затруднено дишане, бързо дишане

подуване на лицето, гърлото или около устата или очите, копривна треска, обрив, сърбеж, затруднено преглъщане или 
дишане

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

треска, коремна болка, болки в гърба, неразположение

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

Продуктите за инжектиране на Pegfilgrastim могат да причинят други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви 

необичайни проблеми, докато приемате това лекарство.

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

Съхранявайте това лекарство в картонената опаковка, в която е дошло, плътно затворено и далече от деца. Съхранявайте 

продуктите за инжектиране на pegfilgrastim в хладилник, но не ги замразявайте. Ако случайно замразите лекарството, може да 

го оставите да се размрази в хладилника. Въпреки това, ако замразите същата спринцовка с лекарство за втори път, трябва да 

изхвърлите тази спринцовка. Продуктите за инжектиране на Pegfilgrastim (Neulasta предварително напълнена спринцовка, 

Udenyca) могат да се съхраняват при стайна температура до 48 часа, а инжектирането на pegfilgrastim (Fulphila) може да се 

съхранява при стайна температура до 72 часа. Продуктите за инжектиране на Pegfilgrastim трябва да се пазят от пряка слънчева 

светлина.

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.

Важно е да държите 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]
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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:

болка в костите

подуване

недостиг на въздух

каква друга информация трябва да знам?

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

реакцията на тялото ви към инжекционен продукт с пегфилграстим.

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

инжекционен продукт с пегфилграстим. Пегфилграстим може да повлияе на резултатите от този вид изследване.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

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

Фулфила®(pegfilgrastim-jmdb)

Neulasta®(пегфилграстим)

Уденица®(pegfilgrastim-cbqv)

Ziextenzo (pegfilgrastim-bmez)

Последна редакция - 15.01.2020 г

Научете как да цитирате тази страница
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