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Irinotecan injectabil
pronunțat ca (ir în oh tee' kan )

AVERTISMENT IMPORTANT:

Injecția cu irinotecan trebuie administrată sub supravegherea unui medic cu experiență în administrarea de 

medicamente pentru chimioterapie pentru cancer.

Este posibil să aveți următoarele simptome în timp ce primiți o doză de irinotecan sau până la 24 de ore după aceea: 

secreții nazale, creșterea salivei, micșorarea pupilelor (cercuri negre în mijlocul ochilor), ochi lăcrimați, transpirații, 

înroșirea feței, diaree ( numită uneori „diaree precoce”) și crampe de stomac. Spuneți medicului dumneavoastră dacă 

aveți oricare dintre aceste simptome. Medicul dumneavoastră vă poate administra medicamente pentru a preveni sau 

a trata aceste simptome.

De asemenea, puteți prezenta diaree severă (numită uneori „diaree tardivă”) la mai mult de 24 de ore după ce vi se 

administrează irinotecan. Acest tip de diaree poate pune viața în pericol, deoarece poate dura mult timp și poate duce 

la deshidratare, infecție, insuficiență renală și alte probleme. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut 

vreodată o obstrucție intestinală (blocarea intestinului). Spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă luați 

oricare dintre următoarele medicamente: alte medicamente pentru chimioterapie pentru cancer; diuretice („pastile de 

apă”); sau laxative precum bisacodyl (Dulcolax) sau senna (în Correctol, Ex-Lax, Peri-Colace, Senokot).

Înainte de a începe tratamentul cu irinotecan, discutați cu medicul dumneavoastră despre ce să faceți dacă aveți diaree 

tardivă. Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să păstrați loperamida (Imodium AD) la îndemână, astfel încât să 

puteți începe să o luați imediat dacă dezvoltați diaree tardivă. Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să luați 

loperamidă la intervale regulate pe tot parcursul zilei și nopții. Asigurați-vă că urmați instrucțiunile medicului 

dumneavoastră pentru a lua loperamidă; acestea vor fi diferite de instrucțiunile imprimate pe eticheta ambalajului de 

loperamidă. De asemenea, medicul dumneavoastră vă va spune ce alimente trebuie să mâncați și ce alimente trebuie să 

evitați pentru a controla diareea în timpul tratamentului. Bea multe lichide și urmează această dietă cu atenție.

Sunați imediat medicul dumneavoastră prima dată când aveți diaree în timpul tratamentului. De asemenea, sunați 

imediat medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele simptome: febră (temperatura mai mare de 

100,4 °F); frisoane tremuratoare; scaune negre sau sângeroase; diaree care nu se oprește în 24 de ore; amețeli, 

amețeli sau leșin; sau greață și vărsături severe care vă împiedică să beți ceva. Medicul dumneavoastră vă va 

supraveghea cu atenție și vă poate trata cu lichide sau antibiotice dacă este necesar.
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Irinotecanul poate determina o scădere a numărului de celule sanguine produse de măduva osoasă. Spuneți 

medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată o boală a sângelui sau sindromul Gilbert (scăderea 

capacității de a descompune bilirubina, o substanță naturală din organism) și dacă sunteți tratat cu radiații la stomac 

sau pelvis (zona dintre oasele șoldului). ) sau dacă ați fost vreodată tratat cu acest tip de radiații. Dacă aveți oricare 

dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră: febră, frisoane, tuse sau alte semne de 

infecție; dificultăți de respirație; bătăi rapide ale inimii; durere de cap; ameţeală; piele palida; confuzie; oboseală 

extremă sau sângerări sau vânătăi neobișnuite.

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

răspunsul organismului dumneavoastră la irinotecan.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării irinotecanului.

de ce este prescris acest medicament?

Irinotecanul este utilizat singur sau în combinație cu alte medicamente pentru a trata cancerul de colon sau rectal (cancer care 

începe în intestinul gros). Irinotecanul face parte dintr-o clasă de medicamente antineoplazice numite inhibitori ai 

topoizomerazei I. Acționează prin oprirea creșterii celulelor canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Irinotecanul vine sub formă de lichid care trebuie administrat intravenos (în venă) timp de 90 de minute de către un medic sau o 

asistentă. De obicei se administrează nu mai des de o dată pe săptămână, conform unui program care alternează una sau mai 

multe săptămâni când primești irinotecan cu una sau mai multe săptămâni când nu primești medicația. Medicul dumneavoastră 

va alege programul care vă va funcționa cel mai bine.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să vă întârzie tratamentul și să vă ajusteze doza dacă aveți anumite reacții adverse. 

Asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră cum vă simțiți în timpul tratamentului cu irinotecan.

Medicul dumneavoastră vă poate administra medicamente pentru a preveni greața, vărsăturile înainte de a primi fiecare doză de 

irinotecan. Medicul dumneavoastră vă poate administra și alte medicamente pentru a preveni sau trata alte reacții adverse.

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

există utilizări pentru acest medicament

Irinotecanul este, de asemenea, uneori utilizat împreună cu alte medicamente pentru a trata cancerul pulmonar cu celule mici. 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 irinotecan,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la irinotecan, sorbitol sau orice alte medicamente.
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spuneți medicului dumneavoastră dacă luați ketoconazol (Nizoral). Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați 
ketoconazol timp de o săptămână înainte de a începe tratamentul cu irinotecan sau în timpul tratamentului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă luați sunătoare. Nu trebuie să luați sunătoare timp de 2 săptămâni 
înainte de a începe tratamentul cu irinotecan sau în timpul tratamentului.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate și fără prescripție medicală, vitamine, 
suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre 
următoarele: atazanavir (Reyataz); gemfibrozil (Lopid); medicamente pentru convulsii, cum ar fi carbamazepina (Carbatrol, 
Epitol, Tegretol), fenobarbital (Luminal), fenitoină (Dilantin, Phenytek); rifabutină (Mycobutin); și rifampină (Rifadin, 
Rimactane, în Rifamate și Rifater). 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 aveți sau ați avut vreodată diabet; intoleranță la fructoză (incapacitatea de a digera 
zahărul natural găsit în fructe); sau boală hepatică, pulmonară sau renală.

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

Dumneavoastră sau partenerul dumneavoastră nu trebuie să rămâneți gravidă în timp ce vi se administrează irinotecan. Va trebui să 

faceți un test de sarcină negativ înainte de a începe să primiți acest medicament. Dacă sunteți femeie, utilizați un control al nașterii 

eficient în timpul tratamentului și timp de 6 luni după doza finală. Dacă sunteți bărbat și partenerul dumneavoastră poate rămâne 

însărcinată, trebuie să utilizați un control al nașterii eficient (prezervative) în timpul tratamentului și timp de 3 luni după doza finală. 

Dacă dumneavoastră sau partenerul dumneavoastră rămâneți gravidă în timp ce primiți irinotecan, sunați la medicul dumneavoastră. 

Irinotecanul poate dăuna fătului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Nu trebuie să alăptați în timp ce vi se injectează 
irinotecan și timp de 7 zile după doza finală.

trebuie să știți că acest medicament poate scădea fertilitatea la bărbați și femei. Discutați cu medicul 
dumneavoastră despre riscurile injectării cu irinotecan.

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

irinotecan.

trebuie să știți că irinotecanul vă poate provoca amețeli sau vă poate afecta vederea, în special în primele 24 
de ore după ce ați primit o doză. Nu conduceți o mașină și nu utilizați utilaje până nu știți cum vă afectează 
acest medicament.

discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a primi orice vaccin în timpul tratamentului cu irinotecan.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Medicul dumneavoastră vă va spune despre o dietă specială de urmat pentru a ajuta la controlul diareei în timpul tratamentului. 

Urmați aceste instrucțiuni cu atenție.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre consumul de grepfrut și despre consumul de suc de grapefruit în timp ce primiți acest medicament.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

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

este severe sau nu dispare:

greaţă

vărsături

constipație
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umflături și răni în gură

arsuri la stomac

pierderea poftei de mâncare

pierdere în greutate

Pierderea parului

slăbiciune

somnolenţă

dureri, în special dureri de spate

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

dureri în piept

îngălbenirea pielii sau a ochilor

stomacul umflat

creștere neașteptată sau neobișnuită în greutate

umflarea brațelor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

eczemă

urticarie

mâncărime

dificultăți de respirație sau de înghițire

Unii oameni care au primit irinotecan au dezvoltat cheaguri de sânge în picioare, plămâni, creier sau inimă. Nu există suficiente 

informații pentru a spune dacă irinotecanul a cauzat cheaguri de sânge. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a 

primi irinotecan.

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

diaree severă

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

Camptosar®

numele lor

CPT-11
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