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Pemetrexed injectabil
pronunțat ca (pem'' e trex' ed)

de ce este prescris acest medicament?

Pemetrexed injectabil este utilizat în combinație cu alte medicamente pentru chimioterapie ca prim tratament 
pentru un anumit tip de cancer pulmonar cu celule non-mici (NSCLC) care s-a răspândit în țesuturile din 
apropiere sau în alte părți ale corpului. Pemetrexed injectabil este, de asemenea, utilizat singur pentru a trata 
NSCLC ca tratament în curs de desfășurare la persoanele care au primit deja anumite medicamente pentru 
chimioterapie și al căror cancer nu s-a agravat și la persoanele care nu au putut fi tratate cu succes cu alte 
medicamente pentru chimioterapie. Pemetrexed injectabil este, de asemenea, în combinație cu un alt 
medicament pentru chimioterapie, ca prim tratament pentru mezoteliom pleural malign (un tip de cancer care 
afectează mucoasa interioară a cavității toracice) la persoanele care nu pot fi tratate chirurgical. Pemetrexed 
face parte dintr-o clasă de medicamente numite agenți antineoplazici antifolați.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Pemetrexed injectabil vine sub formă de soluție (lichid) care se injectează într-o venă timp de 10 minute. Pemetrexed injectabil 

este administrat de către un medic sau o asistentă într-un cabinet medical sau centru de perfuzie. De obicei, se administrează o 

dată la 21 de zile.

Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să luați alte medicamente, cum ar fi acidul folic (o vitamină), vitamina B12și un corticosteroid, cum ar 

fi dexametazona, pentru a reduce unele dintre efectele secundare ale acestui medicament. Medicul dumneavoastră vă va oferi instrucțiuni pentru a 

lua aceste medicamente. Urmați cu atenție instrucțiunile medicului dumneavoastră. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă 

explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Dacă omiteți o doză dintr-unul dintre aceste medicamente, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră vă va spune să efectuați periodic analize de sânge înainte și în timpul tratamentului cu pemetrexed injectabil. 

Medicul dumneavoastră vă poate modifica doza de pemetrexed injectabil, vă poate întârzia tratamentul sau vă poate opri definitiv 

tratamentul pe baza rezultatelor analizelor de sânge.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.
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ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a primi pemetrexed injectabil,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la pemetrexed, manitol (Osmitrol), orice alte 
medicamente sau oricare dintre ingredientele din injecția cu pemetrexed. Întrebați-vă farmacistul sau verificați 
informațiile despre pacient ale producătorului 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. Asigurați-vă că menționați 
ibuprofen (Advil, Motrin). Nu trebuie să luați ibuprofen cu două zile înainte, în ziua sau timp de două zile după injectarea cu 
pemetrexed. 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 urmat radioterapie sau aveți sau ați avut vreodată boală de rinichi.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă sau dacă intenționați să aveți un copil. 

Dacă sunteți femeie, trebuie să utilizați o metodă fiabilă de control al nașterii în timp ce vi se injectează pemetrexed și timp de cel 

puțin 6 luni după doza finală. Dacă sunteți bărbat, dumneavoastră și partenerul dumneavoastră ar trebui să utilizați un control al 

nașterii eficient în timp ce vi se injectează pemetrexed și timp de 3 luni după doza finală. Dacă dumneavoastră sau partenerul 

dumneavoastră rămâneți gravidă în timp ce utilizați acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră. Injecția cu pemetrexed 

poate dăuna fătului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Nu trebuie să alăptați în timpul tratamentului cu 
pemetrexed injectabil și timp de 1 săptămână după doza finală.

trebuie să știți că injecția cu pemetrexed poate cauza probleme de fertilitate la bărbați, care vă pot afecta capacitatea 
de a avea un copil. Nu se știe dacă aceste efecte sunt reversibile. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile 
de a primi pemetrexed injectabil.

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 ratați o programare pentru a primi o doză de pemetrexed injectabil, sunați-vă medicul cât mai curând 

posibil.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

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

greaţă

vărsături

diaree

constipație

pierderea poftei de mâncare

pierdere în greutate

oboseală
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dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

dureri articulare

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

vezicule, răni ale pielii, exfoliere a pielii sau ulcere dureroase în gură, buze, nas, gât sau zona genitală

umflare, vezicule sau erupție cutanată care arată ca o arsură solară într-o zonă tratată anterior cu radiații

sângerări sau vânătăi neobișnuite

durere în gât, febră, frisoane, tuse sau alte semne de infecție

dureri în piept

bătăi rapide ale inimii

dificultăți de respirație sau de înghițire

vorbire lentă sau dificilă

oboseală sau slăbiciune extremă

amețeli sau leșin

slăbiciune sau amorțeală a unui braț sau picior

durere, arsură, amorțeală sau furnicături în mâini sau picioare

piele palida

durere de cap

urticarie

mâncărime

scăderea urinării

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

timp ce primiți acest medicament.

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.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu pemetrexed.

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 vitamine, minerale sau alte diete.
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suplimente. 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
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