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Гемцитабин инжекция
произнася се като (jem sit' a been)

защо е предписано това лекарство?

Гемцитабин се използва в комбинация с карбоплатин за лечение на рак на яйчниците (рак, който започва в 
женските репродуктивни органи, където се образуват яйцеклетки), който се връща най-малко 6 месеца след 
приключване на предишно лечение. Използва се също в комбинация с паклитаксел (Abraxane, Taxol) за 
лечение на рак на гърдата, който не се е подобрил или се е влошил след лечение с други лекарства. 
Гемцитабин се използва в комбинация с цисплатин за лечение на вид рак на белия дроб (недребноклетъчен 
рак на белия дроб; NSCLC), който се е разпространил в други части на тялото и не може да бъде лекуван с 
операция. Гемцитабин се използва също за лечение на рак на панкреаса, който се е разпространил в други 
части на тялото и не се е подобрил или влошил след лечение с друго лекарство. Гемцитабин е в клас 
лекарства, наречени антиметаболити.

как трябва да се използва това лекарство?

Гемцитабин се предлага като прах, който се смесва с течност, за да се инжектира в продължение на 30 минути интравенозно (във вена) от 

лекар или медицинска сестра в медицинско заведение. Когато гемцитабин се използва за лечение на рак на яйчниците или гърдата, 

обикновено се прилага в определени дни на всеки 3 седмици. Когато гемцитабин се използва за лечение на рак на белия дроб, той 

обикновено се прилага в определени дни на всеки 3 или 4 седмици. Когато гемцитабин се използва за лечение на рак на панкреаса, той 

може да се инжектира веднъж седмично. Продължителността на лечението зависи от видовете лекарства, които приемате, колко добре 

тялото ви реагира на тях и вида на рака или състоянието, което имате. Може да се наложи Вашият лекар да спре или да отложи лечението 

Ви, ако получите определени нежелани реакции.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

други употреби на това лекарство

Гемцитабин също понякога се използва за лечение на рак на пикочния мехур и рак на жлъчните пътища (рак в органите и каналите, 

които произвеждат и съхраняват жлъчката, течността, произведена от черния дроб). 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 гемцитабин,
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уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към гемцитабин, други лекарства или някоя от 
съставките на гемцитабин. 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.

уведомете Вашия лекар, ако пиете или някога сте пили големи количества алкохол или ако имате или някога сте имали чернодробно 

заболяване, включително хепатит или бъбречно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако преди сте получавали или в момента получавате лъчева терапия.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или ако планирате да станете баща на дете. Ако сте жена, ще 

трябва да направите тест за бременност преди да започнете лечението и да използвате ефективен контрол на раждаемостта, за да 

предотвратите бременност по време на лечението и поне 6 месеца след последната доза. Ако сте мъж, вие и вашата половинка трябва 

да използвате ефективен контрол на раждаемостта, докато приемате гемцитабин и в продължение на 3 месеца след последната доза. 

Говорете с Вашия лекар относно използването на контрол на раждаемостта за предотвратяване на бременност по време на лечението 

с гемцитабин. Ако вие или вашият партньор забременеете, докато получавате гемцитабин, обадете се на Вашия лекар. Гемцитабин 

може да увреди плода.

кажете на Вашия лекар, ако кърмите. Не трябва да кърмите, докато получавате инжекция 
с гемцитабин и 1 седмица след последната доза.

трябва да знаете, че това лекарство може да намали плодовитостта при мъжете. Говорете с Вашия лекар за рисковете от 
получаването на гемцитабин.

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?

Гемцитабин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези симптоми 
е тежък или не изчезва:

гадене

повръщане

диария

запек

загуба на апетит

рани в устата и гърлото

косопад

главоболие

възпалени или болезнени мускули

болка, парене или изтръпване в ръцете или краката

подуване, болка, зачервяване или парене на мястото на инжектиране

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 

обадете на Вашия лекар:
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обрив, сърбеж, копривна треска, подуване на гърлото или езика, задух, затруднено дишане, повръщане, 
замаяност или припадък

необичайно кървене или синини, червени или черни катранени изпражнения, или кашлица или повръщане на кръв или 

материал, който прилича на утайка от кафе

промени в обема на урината

висока температура, възпалено гърло, продължаваща кашлица и задръствания или други признаци на инфекция

необичайна умора или слабост, задух или хрипове

пожълтяване на кожата или очите, тъмна урина, загуба на апетит, умора или болка или дискомфорт в дясната горна част на 

стомаха

подуване на стъпалата, глезените или долните крака; стомашни болки; воднисти изпражнения; или умора

бърз, неравномерен или удрящ сърдечен ритъм

главоболие, гърчове, умора, объркване или промени в зрението

Гемцитабин 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 следното:

тежък обрив

болка, парене или изтръпване в ръцете или краката

необичайно кървене или синини

червени или черни, катранени изпражнения

розова, червена или тъмнокафява урина

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

висока температура, възпалено гърло, продължаваща кашлица и задръствания или други признаци на инфекция

изключителна умора

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания 

преди и по време на лечението, за да провери реакцията на тялото ви към гемцитабин.
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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

Гемзар®
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