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AVERTISMENT IMPORTANT:

Injecția de pertuzumab poate provoca probleme cardiace grave sau care pun viața în pericol, inclusiv insuficiență cardiacă. 

Spuneți medicului dumneavoastră dacă ați avut recent un atac de cord sau dacă aveți sau ați avut vreodată hipertensiune 

arterială, insuficiență cardiacă, un ritm cardiac anormal sau boli de inimă. Medicul dumneavoastră vă va verifica funcția 

inimii înainte și în timpul tratamentului. Dacă prezentați oricare dintre următoarele simptome, spuneți imediat medicului 

dumneavoastră: scurtarea respirației, tuse, umflarea gleznelor, picioarelor sau feței, bătăi rapide ale inimii, creștere 

bruscă în greutate, amețeli sau pierderea conștienței.

Injecția de pertuzumab nu trebuie utilizată de femeile care sunt însărcinate sau care pot rămâne gravide. Există riscul ca 

pertuzumab să provoace pierderea sarcinii sau să determine copilul să se nască cu malformații congenitale (probleme 

fizice care sunt prezente la naștere). Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți 

gravidă. Va trebui să faceți un test de sarcină înainte de a primi acest medicament. Trebuie să utilizați un control al nașterii 

eficient în timpul tratamentului cu injecție de pertuzumab și timp de 7 luni după doza finală. Discutați cu medicul 

dumneavoastră despre metodele de control al nașterii care vă vor funcționa. Dacă rămâneți gravidă în timpul 

tratamentului cu injecție de pertuzumab sau credeți că ați putea fi gravidă, sunați imediat medicului dumneavoastră.

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă poate ordona anumite teste înainte 

și în timpul tratamentului pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu pertuzumab.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscul tratamentului cu injecție de pertuzumab.

de ce este prescris acest medicament?

Injecția de pertuzumab este utilizată împreună cu trastuzumab (Herceptin) și docetaxel (Taxotere) pentru a trata un anumit tip de 

cancer de sân care s-a răspândit în alte părți ale corpului. De asemenea, este utilizat înainte și după operație împreună cu 

trastuzumab (Herceptin) și alte medicamente pentru chimioterapie pentru a trata anumite tipuri de cancer de sân în stadiu 

incipient. Injecția de pertuzumab face parte dintr-o clasă de medicamente numite anticorpi monoclonali. Acționează prin oprirea 

creșterii celulelor canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?
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Injecția de pertuzumab vine ca o soluție (lichid) care trebuie injectată într-o venă timp de 30 până la 60 de minute de către un medic sau 

o asistentă într-un spital sau o unitate medicală. De obicei, se administrează la fiecare 3 săptămâni. Durata tratamentului depinde de cât 

de bine răspunde organismul dumneavoastră la medicamente și de efectele secundare pe care le experimentați.

Injecția cu pertuzumab poate provoca reacții grave sau care pot pune viața în pericol, care pot apărea în timp ce medicamentul 

este administrat și pentru o perioadă de timp ulterior. Medicul dumneavoastră sau asistenta vă vor supraveghea cu atenție în timp 

ce primiți fiecare doză de pertuzumab injectabil și timp de cel puțin o oră după prima doză și treizeci de minute după dozele 

ulterioare. Spuneți imediat medicului dumneavoastră sau asistentei dacă aveți oricare dintre următoarele simptome în timpul sau 

la scurt timp după perfuzie: dificultăți de respirație, respirație șuierătoare sau zgomotoasă, răgușeală, dificultăți la înghițire, 

urticarie, erupții cutanate, mâncărime, febră, frisoane, oboseală, dureri de cap, slăbiciune, vărsături, gust neobișnuit în gură sau 

dureri musculare.

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 pertuzumab,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la injecția cu pertuzumab, la orice alte medicamente sau la oricare 

dintre ingredientele injectării cu pertuzumab. Adresați-vă medicului dumneavoastră pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate 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 fost vreodată tratat cu chimioterapie sau radioterapie.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că vi se 

administrează injecție cu pertuzumab.

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?

Sunați imediat medicul dumneavoastră dacă nu puteți ține o programare pentru a primi o doză de injecție de 

pertuzumab.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția cu pertuzumab poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 

dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

greaţă

diaree
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scaderea poftei de mancare

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

durere, arsură, amorțeală sau furnicături în mâini sau picioare

ochi înlăcrimați

piele palidă sau uscată

Pierderea parului

afte bucale

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate în 
secțiunile AVERTISMENTĂRI IMPORTANTE și CUM, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră:

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

greaţă; vărsături; pierderea poftei de mâncare; oboseală; bataie rapida de inima; urină închisă la culoare; scăderea cantității de 

urină; dureri de stomac; convulsii; halucinații; sau crampe și spasme musculare

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a lua acest medicament.

Injecția cu pertuzumab 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).

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

Furnizorul dumneavoastră de asistență medicală vă va păstra medicamentele.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Medicul dumneavoastră vă va comanda un test de laborator înainte de a începe tratamentul pentru a vedea dacă cancerul dumneavoastră 

poate fi tratat cu pertuzumab.

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.

nume rand

Perjeta®
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