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de ce este prescris acest medicament?

Se utilizează injecția cu Pembrolizumab: injecția cu Pembrolizumab face parte dintr-o clasă de medicamente 
numite anticorpi monoclonali. Funcționează ajutându-vă sistemul imunitar să încetinească sau să oprească 
creșterea celulelor canceroase.

pentru a trata melanomul (un tip de cancer de piele) care nu poate fi tratat prin intervenție chirurgicală sau s-a răspândit în alte 

părți ale corpului sau în combinație cu alte medicamente pentru chimioterapie pentru a trata și a preveni revenirea melanomului 

după intervenție chirurgicală pentru a-l îndepărta și a oricărei limfe afectate noduri;

pentru a trata anumite tipuri de cancer pulmonar cu celule non-mici (NSCLC) care nu pot fi tratate prin intervenție chirurgicală, 
alte medicamente pentru chimioterapie sau radioterapie sau care s-au răspândit în alte părți ale corpului sau s-au agravat în 
timpul sau după ce a fost tratat cu conținut de platină. medicamente pentru chimioterapie (cisplatină, carboplatină) sau în 
combinație cu alte medicamente pentru chimioterapie (paclitaxel, pemetrexed) pentru a trata anumite tipuri de NSCLC care s-
a răspândit în alte părți ale corpului;

pentru a trata un anumit tip de cancer la cap și gât care continuă să revină sau sa răspândit în alte părți ale corpului și care nu 
poate fi îndepărtat prin intervenție chirurgicală. De asemenea, poate fi utilizat în combinație cu fluorouracil și medicamente 
care conțin platină pentru chimioterapie (cisplatină, carboplatină) pentru a trata un anumit tip de cancer de cap și gât care 
continuă să revină sau s-a răspândit în alte părți ale corpului și nu poate fi tratat prin intervenție chirurgicală. Pembrolizumab 
este, de asemenea, utilizat pentru a trata un anumit tip de cancer la cap și gât care s-a agravat sau s-a răspândit în alte părți ale 
corpului în timpul sau după tratamentul cu medicamente pentru chimioterapie;

pentru a trata un anumit tip de limfom Hodgkin (boala Hodgkin) la adulți care nu s-au îmbunătățit cu alte tratamente 
de chimioterapie sau s-au îmbunătățit, dar au revenit după tratamentul cu alte medicamente pentru chimioterapie. De 
asemenea, este utilizat pentru a trata un anumit tip de limfom Hodgkin (boala Hodgkin) la copiii care nu s-au ameliorat 
cu alte tratamente de chimioterapie sau s-au mai bine, dar au revenit după ce au fost tratați de două sau mai multe ori 
cu alte medicamente pentru chimioterapie;

pentru a trata un anumit tip de limfom primar mediastinal cu celule B (PMBCL; limfom non-Hodgkin) la copii și 
adulți care nu s-au îmbunătățit cu alte tratamente de chimioterapie sau au revenit după ce au fost tratați de 
două sau mai multe ori cu alte medicamente pentru chimioterapie;

pentru a trata un anumit tip de cancer urotelial (cancer al mucoasei vezicii urinare și al altor părți ale tractului 
urinar) care s-a răspândit în țesuturile din apropiere sau în alte părți ale corpului la persoanele care nu pot primi 
medicamente pentru chimioterapie care conțin platină (cisplatină, carboplatină) , sau al căror cancer s-a agravat în 
timpul sau după ce a fost tratat cu aceste medicamente pentru chimioterapie;

pentru a trata un anumit tip de cancer de vezică urinară la persoanele care nu s-au ameliorat cu un alt 
medicament (Bacil Calmette-Guerin; terapia BCG) și care nu pot sau care au decis să nu fie tratate prin intervenție 
chirurgicală pentru îndepărtarea vezicii urinare;
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pentru a trata anumite tipuri de cancer colorectal (cancer care debutează în intestinul gros) și anumite tipuri de tumori 
solide ca prim tratament la copii și adulți care nu pot fi tratate prin intervenție chirurgicală sau care s-au răspândit în 
alte părți ale corpului sau în cele care s-a agravat după ce a fost tratat cu alte medicamente pentru chimioterapie;

singur pentru a trata anumite tipuri de cancer gastric (cancer de stomac) sau cancer localizat în zona în care 
stomacul se întâlnește cu esofagul (tubul dintre gât și stomac) care a revenit sau s-a răspândit în alte părți ale 
corpului în timpul sau după 2 sau mai multe tratamente de chimioterapie. De asemenea, utilizat în combinație cu 
trastuzumab (Herceptin), un medicament pentru chimioterapie cu fluropirimidină (fluorouracil) și un medicament 
pentru chimioterapie care conține platină, un tratament inițial pentru un anumit tip de cancer gastric care nu 
poate fi tratat prin intervenție chirurgicală sau care s-a răspândit în alte părți ale corpului ;

singur sau în combinație cu un medicament pentru chimioterapie cu fluoropirimidină și un medicament pentru 
chimioterapie care conține platină pentru a trata un anumit tip de cancer esofagian care a revenit și s-a răspândit la 
țesuturile din apropiere sau în alte părți ale corpului după tratamentul cu unul sau mai multe alte medicamente pentru 
chimioterapie și care nu poate fi tratat cu intervenție chirurgicală sau radioterapie;

pentru a trata anumite tipuri de cancer de col uterin (cancer care debutează în deschiderea uterului [uterului]) care a 
revenit sau s-a răspândit în alte părți ale corpului în timpul sau după tratamentul cu un alt medicament pentru 
chimioterapie; De asemenea, utilizat în combinație cu chimioterapie (cu sau fără bevacizumab [Avastin]) pentru a trata 
un anumit tip de cancer de col uterin care este persistent sau a revenit sau s-a răspândit în alte părți ale corpului.

pentru a trata anumite tipuri de carcinom hepatocelular (HCC; un tip de cancer hepatic) la persoanele care au 
fost tratate anterior fără succes cu sorafenib (Nexafar);

pentru a trata carcinomul cu celule Merkel (MCC; un tip de cancer de piele) la copii și adulți care a revenit și s-a 
răspândit la țesuturile din apropiere sau în alte părți ale corpului;

în combinație cu axitinib (Inlyta) sau lenvatinib (Lenvima) pentru a trata carcinomul cu celule renale avansat 
(RCC; un tip de cancer care debutează la rinichi);

în asociere cu lenvatinib (Lenvima) pentru a trata un anumit tip de cancer al endometrului (mucoasa uterului) care s-a 
răspândit în alte părți ale corpului sau s-a agravat în timpul sau după tratamentul cu medicamente pentru 
chimioterapie sau care nu poate fi tratat cu intervenții chirurgicale sau radiații terapie;

pentru a trata anumite tipuri de tumori solide care s-au răspândit în alte părți ale corpului sau nu pot fi tratate 
prin intervenție chirurgicală la adulți și copii care au fost tratați anterior fără succes cu un alt medicament de 
chimioterapie și nu au alte opțiuni de tratament satisfăcătoare;

pentru a trata anumite tipuri de carcinom cutanat cu celule scuamoase (CSCC; cancer de piele) care a revenit sau s-a 
răspândit în alte părți ale corpului și nu poate fi tratat prin intervenție chirurgicală sau radioterapie;

și în combinație cu chimioterapia pentru a trata un anumit tip de cancer de sân care a revenit la țesuturile din 
apropiere sau s-a răspândit în alte părți ale corpului și nu poate fi tratat prin intervenție chirurgicală.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția cu Pembrolizumab vine sub formă de pulbere care trebuie amestecată cu lichid și injectată intravenos (într-o venă) 

timp de 30 de minute de către un medic sau o asistentă într-un spital sau o unitate medicală. De obicei, se injectează o dată la 

3 sau 6 săptămâni, atâta timp cât medicul dumneavoastră vă recomandă să primiți tratament.

Injecția cu Pembrolizumab poate provoca reacții grave în timpul sau la scurt timp după perfuzia medicamentului. Dacă prezentați oricare 

dintre următoarele simptome, spuneți imediat medicului dumneavoastră: înroșirea feței, febră, frisoane, tremurături, amețeli, senzație de 

leșin, dificultăți de respirație, dificultăți de respirație, mâncărime, erupții cutanate sau urticarie.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614048.html 2/6



14.04.22, ora 15:06 Pembrolizumab injectabil: MedlinePlus informații despre medicamente

Medicul dumneavoastră vă poate întârzia sau opri tratamentul cu injecție pembrolizumab sau vă poate trata cu medicamente 

suplimentare, în funcție de răspunsul dumneavoastră la medicament și de orice reacții adverse pe care le aveți. Discutați cu 

medicul dumneavoastră despre cum vă simțiți în timpul tratamentului.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa de informații pentru pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) atunci 

când începeți tratamentul cu injecție de pembrolizumab și de fiecare dată când primiți o doză. Citiți cu atenție informațiile 

și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți vizita site-ul web al 

Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://

www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) sau site-ul web al producătorului pentru a obține Ghidul de 

medicamente.

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 primi injecție cu pembrolizumab,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la pembrolizumab, la orice alte medicamente sau la oricare 

dintre ingredientele din injecția cu pembrolizumab. Întrebați-vă farmacistul sau consultați Ghidul de medicamente pentru o listă a 

ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente 

nutritive și produse din 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 ați avut vreodată un transplant de organ sau de măduvă osoasă și dacă 
aveți sau ați avut vreodată radioterapie în zona pieptului; o boală autoimună (afecțiune în care sistemul imunitar 
atacă o parte sănătoasă a corpului) cum ar fi boala Crohn (afecțiune în care sistemul imunitar atacă mucoasa 
tractului digestiv provocând durere, diaree, scădere în greutate și febră), colită ulceroasă (afecțiune care 
provoacă umflături și răni la nivelul mucoasei colonului [intestinul gros] și rect) sau lupus (afecțiune în care 
sistemul imunitar atacă multe țesuturi și organe, inclusiv pielea, articulațiile, sângele și rinichii); Diabet; probleme 
cu tiroida; orice tip de boală pulmonară sau probleme de respirație; orice afecțiune care vă afectează sistemul 
nervos, cum ar fi miastenia gravis (o tulburare a sistemului nervos care provoacă slăbiciune musculară) sau 
sindromul Guillain-Barré (slăbiciune, furnicături și posibilă paralizie din cauza leziunilor bruște ale nervilor); sau 
boli ale rinichilor sau ficatului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Va trebui să faceți un test de 
sarcină înainte de a începe tratamentul. Nu trebuie să rămâneți gravidă în timp ce vi se injectează pembrolizumab și timp de 4 
luni după doza finală. Discutați cu medicul dumneavoastră despre metodele de control al nașterii care vă vor funcționa. Dacă 
rămâneți gravidă în timp ce vi se injectează pembrolizumab, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră. Injecția cu 
Pembrolizumab poate dăuna fătului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați sau intenționați să alăptați. Medicul dumneavoastră vă 
poate spune să nu alăptați în timp ce vi se injectează pembrolizumab și timp de 4 luni după doza finală.

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?
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Injecția cu pembrolizumab poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 
dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

dureri articulare sau de spate

umflarea corpului sau a feței

modificări ale culorii pielii

oboseală extremă sau lipsă de energie

greaţă

vărsături

constipație

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

vezicule sau descuamarea pielii; roșeață a pielii; eczemă; sau mâncărime

răni sau ulcere dureroase în gură, nas, gât sau zona genitală

febră sau simptome asemănătoare gripei

dificultăți de respirație

glande umflate

dureri în piept

tuse nouă sau agravată

diaree

scaune negre, gudronate, lipicioase sau care conțin sânge sau mucus

dureri abdominale severe

greață și vărsături severe

apetit crescut sau scazut

sete crescută

durere în partea dreaptă sus a stomacului

îngălbenirea pielii sau a ochilor

sângerare ușoară sau vânătăi

bătăi rapide ale inimii

modificări în greutate (creștere sau scădere)

Pierderea parului

transpirație crescută

senzație de frig

adâncirea vocii sau răguşeală
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modificări ale dispoziției sau comportamentului

scăderea apetitului sexual

umflare în fața gâtului (gușă)

furnicături și slăbiciune la nivelul picioarelor, picioarelor, mâinilor și brațelor

gat intepenit

dureri de cap severe sau persistente, dureri musculare

slăbiciune musculară severă

amețeli sau amețeli

leșin

modificarea cantității sau a culorii urinei

durere sau senzație de arsură în timpul urinării

sânge în urină

umflarea picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

modificări ale vederii

simțindu-se confuz

Injecția cu pembrolizumab poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme 

neobișnuite în timp ce primiți acest medicament.

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

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse 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.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu pembrolizumab. Pentru unele afecțiuni, medicul dumneavoastră va comanda un test 

de laborator înainte de a începe tratamentul pentru a vedea dacă cancerul dumneavoastră poate fi tratat cu pembrolizumab.

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.
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nume rand

Keytruda®
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