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Fenoxibenzamină
pronunțat ca (fen ox ee ben' za meen)

de ce este prescris acest medicament?

Fenoxibenzamina este utilizată pentru a trata episoadele de hipertensiune arterială și transpirație legate de 

feocromocitom.

Acest medicament este uneori prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe 

informații.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Fenoxibenzamina vine sub formă de capsulă de luat pe cale orală. De obicei se ia de două sau de trei ori pe zi. Urmați cu atenție 

instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care 

nu o înțelegeți. Luați fenoxibenzamină exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât 

este prescris de medicul dumneavoastră.

Fenoxibenzamina controlează simptomele legate de feocromocitom și controlează simptomele vezicii urinare, dar 
nu le vindecă. Continuați să luați fenoxibenzamină chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați fenoxibenzamină 
fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

există utilizări pentru acest medicament

Fenoxibenzamina este, de asemenea, utilizată pentru a controla problemele vezicii urinare, cum ar fi urgența, frecvența și incapacitatea 

de a controla urinarea la pacienții cu vezică neurogenă, obstrucție funcțională a ieșirii și obstrucție parțială a prostatei. Discutați cu 

medicul dumneavoastră despre posibilele riscuri ale utilizării acestui medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua fenoxibenzamină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la fenoxibenzamină sau la orice alte medicamente.

tell your doctor and pharmacist what prescription and nonprescription medications you are taking, 
especially medications for diet control, high blood pressure, asthma, cough, colds, allergies, and 
glaucoma; and vitamins.

tell your doctor if you have or have ever had heart or kidney disease, a stroke, or transient ischemic 
attacks (TIA).
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tell your doctor if you are pregnant, plan to become pregnant, or are breast-feeding. If you become 
pregnant while taking phenoxybenzamine, call your doctor immediately.

if you are having surgery, including dental surgery, tell the doctor or dentist that you are taking 
phenoxybenzamine.

trebuie să știți că acest medicament vă poate face somnolent. Nu conduceți o mașină și nu utilizați utilaje până nu 
știți cum vă afectează acest medicament.

amintiți-vă că alcoolul poate adăuga somnolență cauzată de acest medicament.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 

peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Fenoxibenzamina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 

dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

congestie nazala

ameţeală

stomac deranjat

disfuncție sexuală (dificultate la ejaculare)

ameţeală

Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră:

leșin

bătăi rapide ale inimii

vărsături

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?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Unneeded medications should be disposed of in special ways to ensure that pets, children, and other people 
cannot consume them. However, you should not flush this medication down the toilet. Instead, the best way to 
dispose of your medication is through a medicine take-back program. Talk to your pharmacist or contact your 
local garbage/recycling department to learn about take-back programs in your
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community. See the FDA's Safe Disposal of Medicines website (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/
c4Rm4p] ) for more information if you do not have access to a take-back program.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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. Tensiunea arterială trebuie verificată în mod regulat 

pentru a determina răspunsul dumneavoastră la fenoxibenzamină.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

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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