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Ifosfamidă injectabilă
pronunțat ca (eye fos' fa mide)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Ifosfamida poate determina o scădere severă a numărului de celule sanguine din măduva osoasă. Acest lucru poate 

provoca anumite simptome și poate crește riscul de a dezvolta o infecție sau sângerare gravă sau care vă pune viața 

în pericol. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră: febră, 

frisoane, dureri în gât, tuse și congestie continuă sau alte semne de infecție; sângerare sau vânătăi neobișnuite; 

scaune sângeroase sau negre, gudronate; vărsături sângeroase; sau vărsături cu sânge sau material maro care 

seamănă cu zațul de cafea.

Ifosfamida poate provoca leziuni severe sau care pun viața în pericol la nivelul sistemului nervos. Dacă aveți oricare 

dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră: confuzie; somnolenţă; vedere încețoșată; a 

vedea lucruri sau a auzi voci care nu există (halucinarea); sau durere, arsură, amorțeală, furnicături în mâini sau 

picioare; convulsii; sau comă (pierderea conștienței pentru o perioadă de timp).

Ifosfamida poate provoca probleme renale severe sau care pun viața în pericol. Problemele cu rinichii pot apărea în timpul 

terapiei sau la luni sau ani de la încetarea tratamentului. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată 

boală de rinichi. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicul dumneavoastră: scăderea urinării; 

umflarea feței, brațelor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare; sau oboseală sau slăbiciune neobișnuită.

Ifosfamida poate provoca reacții adverse urinare severe. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți probleme cu urinarea. 

Medicul dumneavoastră vă poate spune să nu primiți ifosfamidă sau să așteptați să începeți tratamentul până când veți putea urina 

în mod regulat. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți o infecție a tractului urinar sau dacă aveți sau ați avut 

vreodată radioterapie (raze X) pentru vezica urinară. Spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă luați sau ați primit 

vreodată busulfan (Busulfex). Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră: sânge în 

urină sau urinare frecventă, urgentă sau dureroasă. Medicul dumneavoastră vă va da un alt medicament pentru a ajuta la prevenirea 

reacțiilor adverse urinare severe în timpul tratamentului cu ifosfamidă. De asemenea, ar trebui să beți multe lichide și să urinați 

frecvent în timpul tratamentului pentru a ajuta la reducerea efectelor secundare urinare.

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda teste de laborator în mod regulat 

înainte și în timpul tratamentului dumneavoastră pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la ifsofamidă și pentru a trata reacțiile 

adverse înainte ca acestea să devină severe.
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de ce este prescris acest medicament?

Ifosfamida este utilizată în combinație cu alte medicamente pentru a trata cancerul testiculelor care nu s-a îmbunătățit sau care 

s-a agravat după tratamentul cu alte medicamente sau radioterapie. Ifosfamida face parte dintr-o clasă de medicamente numite 

agenți de alchilare. Funcționează prin încetinirea sau oprirea creșterii celulelor canceroase în corpul dumneavoastră.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Ifosfamida vine sub formă de pulbere pentru a fi amestecată cu lichid pentru a fi injectată timp de cel puțin 30 de minute 

intravenos (într-o venă) de către un medic sau o asistentă într-o unitate medicală. Poate fi injectat o dată pe zi timp de 5 zile la 

rând. Acest tratament poate fi repetat la fiecare 3 săptămâni. Durata tratamentului depinde de cât de bine răspunde organismul 

dumneavoastră la tratamentul cu ifosfamidă.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să vă amâne tratamentul dacă aveți anumite reacții adverse. Este 

important să spuneți medicului dumneavoastră cum vă simțiți în timpul tratamentului cu ifosfamidă.

există utilizări pentru acest medicament

Ifosfamida este, de asemenea, uneori utilizată pentru a trata cancerul vezicii urinare, cancerul pulmonar, cancerul ovarelor (cancer care 

începe în organele reproducătoare feminine unde se formează ouăle), cancerul de col uterin și anumite tipuri de sarcoame ale 

țesuturilor moi sau osoase (cancer care se formează). în muşchi şi oase). Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării 

acestui medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

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 ifosfamidă,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la ifosfamidă, ciclofosfamidă (Cytoxan), orice alte 
medicamente sau oricare dintre ingredientele injectării cu ifosfamidă. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a 
ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate și fără prescripție 
medicală, vitamine și suplimente nutritive primiți sau intenționați să luați. Asigurați-vă că menționați 
medicamentele enumerate în secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT și oricare dintre următoarele: 
aprepitant (Emenda); anumite antifungice, cum ar fi fluconazol (Diflucan), itraconazol (Sporanox) și 
ketoconazol (Nizoral); anumite medicamente pentru convulsii, cum ar fi carbamazepina (Tegretrol), 
fenobarbital (Luminal) și fenitoina (Dilantin); medicamente pentru alergii sau febra fânului; medicamente 
pentru greață; medicamente opioide (narcotice) pentru durere; rifampin (Rifadin, Rimactane); sedative; 
somnifere; sau sorafenib (Nexavar). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele 
de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Alte medicamente pot 
interacționa, de asemenea, cu ifosfamida,

spuneți medicului dumneavoastră ce produse din plante primiți, în special sunătoare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă ați primit anterior tratament cu alte medicamente pentru chimioterapie sau dacă 
ați primit anterior radioterapie. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală de 
inimă, rinichi sau ficat.
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trebuie să știți că ifosfamida poate încetini vindecarea rănilor.

trebuie să știți că ifosfamida poate interfera cu ciclul menstrual normal (perioada) la femei și poate opri producția de 
spermă la bărbați. Ifosfamida poate provoca infertilitate permanentă (dificultate în a rămâne gravidă); cu toate acestea, 
nu trebuie să presupuneți că nu puteți rămâne însărcinată sau că nu puteți lăsa pe altcineva însărcinată. Femeile care 
sunt însărcinate sau care alăptează ar trebui să-i spună medicilor înainte de a începe să primească acest medicament. 
Nu trebuie să rămâneți gravidă sau să alăptați în timp ce vi se administrează ifosfamidă. Utilizați o metodă fiabilă de 
control al nașterii pentru a preveni sarcina în timp ce primiți ifosfamidă și timp de 6 luni după tratamente. Dacă sunteți 
bărbat, dumneavoastră și partenerul dumneavoastră trebuie să continuați să utilizați contraceptive timp de 6 luni după 
ce încetați să mai primiți injecție cu ifosfamidă. Dacă rămâneți gravidă în timp ce primiți ifsofamidă, sunați imediat 
medicului dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Nu mâncați cantități mari de grepfrut și nu beți suc de grepfrut în timp ce primiți acest medicament.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

ifosfamida poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome 

este severe sau nu dispare:

greaţă

vărsături

pierderea poftei de mâncare

diaree

răni în gură și gât

Pierderea parului

senzație generală de durere și oboseală

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate 
în secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT, sunați imediat medicul dumneavoastră:

umflare, roșeață și durere în locul în care a fost injectat medicamentul

eczemă

mâncărime

dificultăți de respirație sau de înghițire

dificultăți de respirație

respiraţie şuierătoare

bătăi neregulate ale inimii

dureri în piept

răguşeală

îngălbenirea pielii sau a ochilor
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Ifosfamida poate crește riscul de a dezvolta alte tipuri de cancer. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de 

a primi ifosfamidă injectabilă.

Ifosfamida 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 programului online de 

raportare a evenimentelor adverse MedWatch 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.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

vedere încețoșată

a vedea lucruri sau a auzi voci care nu există (halucinarea)

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

sângerări sau vânătăi neobișnuite

scaune negre și gudronoase

sânge roșu în scaune

vărsături sângeroase

material vărsat care arată ca zațul de cafea

scăderea urinării

umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor, ochilor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

răni în gură și gât

convulsii

confuzie

comă (pierderea conștienței pentru o perioadă de timp)

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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
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Ifex®

numele lor

Izofosfamidă
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