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Иринотекан инжекция
произнася се като (ir в oh tee' kan)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инжекцията с иринотекан трябва да се прилага под наблюдението на лекар, който има опит в прилагането на 

химиотерапевтични лекарства за рак.

Може да изпитате следните симптоми, докато приемате доза иринотекан или до 24 часа след това: хрема, 

повишена слюнка, свиване на зениците (черни кръгове в средата на очите), сълзене на очите, изпотяване, 

зачервяване, диария ( понякога наричана „ранна диария“) и стомашни спазми. Кажете на Вашия лекар, ако 

изпитате някой от тези симптоми. Вашият лекар може да Ви даде лекарства за предотвратяване или лечение 

на тези симптоми.

Може също да получите тежка диария (наричана понякога „късна диария“) повече от 24 часа след като сте получили 

иринотекан. Този тип диария може да бъде животозастрашаваща, тъй като може да продължи дълго време и да 

доведе до дехидратация, инфекция, бъбречна недостатъчност и други проблеми. Кажете на Вашия лекар, ако имате 

или някога сте имали чревна обструкция (блокада в червата). Уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако приемате 

някое от следните лекарства: други химиотерапевтични лекарства за рак; диуретици („хапчета за вода“); или 

лаксативи като бисакодил (Dulcolax) или сена (в Correctol, Ex-Lax, Peri-Colace, Senokot).

Преди да започнете лечението с иринотекан, говорете с Вашия лекар какво да правите, ако имате късна диария. 

Вашият лекар вероятно ще ви каже да държите под ръка лоперамид (Imodium AD), за да можете да започнете да го 

приемате веднага, ако развиете късна диария. Вашият лекар вероятно ще Ви каже да приемате лоперамид на равни 

интервали през деня и нощта. Не забравяйте да следвате указанията на Вашия лекар за приемане на лоперамид; те 

ще бъдат различни от указанията, отпечатани върху етикета на опаковката на лоперамид. Вашият лекар също ще 

Ви каже кои храни трябва да ядете и кои храни да избягвате, за да контролирате диарията по време на лечението. 

Пийте много течности и спазвайте внимателно тази диета.

Обадете се на Вашия лекар веднага, когато за първи път имате диария по време на лечението. Също така незабавно се 

обадете на Вашия лекар, ако почувствате някой от следните симптоми: треска (температура по-висока от 100,4°F); 

треперещи студени тръпки; черни или кървави изпражнения; диария, която не спира в рамките на 24 часа; замаяност, 

световъртеж или припадък; или силно гадене и повръщане, които ви спират да пиете каквото и да било. Вашият лекар ще 

Ви наблюдава внимателно и може да Ви лекува с течности или антибиотици, ако е необходимо.
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Иринотекан може да причини намаляване на броя на кръвните клетки, произведени от костния Ви мозък. 

Уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали кръвно заболяване или синдром на Гилбърт (намалена 

способност за разграждане на билирубин, естествено вещество в тялото) и ако се лекувате с радиация на стомаха 

или таза (областта между тазобедрените кости ) или ако някога сте били лекувани с този вид радиация. Ако 

получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: треска, втрисане, кашлица или други 

признаци на инфекция; недостиг на въздух; ускорен сърдечен ритъм; главоболие; световъртеж; бледа кожа; 

объркване; силна умора или необичайно кървене или синини.

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени изследвания, за да 

провери реакцията на тялото ви към иринотекан.

Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата на иринотекан.

защо е предписано това лекарство?

Иринотекан се използва самостоятелно или в комбинация с други лекарства за лечение на рак на дебелото черво или ректума 

(рак, който започва в дебелото черво). Иринотекан е в клас антинеопластични лекарства, наречени инхибитори на 

топоизомераза I. Действа като спира растежа на раковите клетки.

как трябва да се използва това лекарство?

Иринотекан се предлага като течност, която се прилага за 90 минути интравенозно (във вена) от лекар или медицинска 

сестра. Обикновено се прилага не по-често от веднъж седмично, съгласно схема, която се редува една или повече 

седмици, когато получавате иринотекан с една или повече седмици, когато не получавате лекарството. Вашият лекар ще 

избере графика, който ще работи най-добре за Вас.

Може да се наложи Вашият лекар да отложи лечението Ви и да коригира дозата Ви, ако получите определени нежелани реакции. 

Не забравяйте да кажете на Вашия лекар как се чувствате по време на лечението с иринотекан.

Вашият лекар може да Ви предпише лекарства за предотвратяване на гадене, повръщане, преди да получите всяка доза 

иринотекан. Вашият лекар може също да Ви даде други лекарства за предотвратяване или лечение на други нежелани реакции.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

други употреби на това лекарство

Иринотекан също понякога се използва заедно с други лекарства за лечение на дребноклетъчен рак на белия дроб. Говорете с Вашия 

лекар за рисковете от употребата на това лекарство за Вашето състояние.

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да получите иринотекан,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към иринотекан, сорбитол или други лекарства.
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уведомете Вашия лекар, ако приемате кетоконазол (Nizoral). Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не 
приемате кетоконазол една седмица преди да започнете лечението с иринотекан или по време на лечението.

уведомете Вашия лекар, ако приемате жълт кантарион. Не трябва да приемате жълт кантарион в продължение на 2 
седмици преди да започнете лечението с иринотекан или по време на лечението.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, 
хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да 
споменете някое от следните: атазанавир (Reyataz); гемфиброзил (Lopid); лекарства за гърчове като 
карбамазепин (Carbatrol, Epitol, Tegretol), фенобарбитал (Luminal), фенитоин (Dilantin, Phenytek); рифабутин 
(микобутин); и рифампин (Rifadin, Rimactane, в Rifamate и Rifater). Може да се наложи Вашият лекар да промени 
дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали диабет; непоносимост към фруктоза (неспособност за усвояване на естествената захар, 

намираща се в плодовете); или чернодробно, белодробно или бъбречно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или планирате да станете баща на дете. Вие или 

вашият партньор не трябва да забременявате, докато приемате иринотекан. Ще трябва да имате отрицателен тест за 

бременност, преди да започнете да приемате това лекарство. Ако сте жена, използвайте ефективен контрол на раждаемостта 

по време на лечението и в продължение на 6 месеца след последната доза. Ако сте мъж и партньорът ви може да 

забременее, трябва да използвате ефективен контрол на раждаемостта (презервативи) по време на лечението и в 

продължение на 3 месеца след последната доза. Ако Вие или Вашият партньор забременеете, докато получавате иринотекан, 

обадете се на Вашия лекар. Иринотекан може да увреди плода.

кажете на Вашия лекар, ако кърмите. Не трябва да кърмите, докато получавате инжекция с 
иринотекан и 7 дни след последната доза.

трябва да знаете, че това лекарство може да намали плодовитостта при мъжете и жените. Говорете с Вашия лекар за 

рисковете от получаване на инжекция с иринотекан.

ако Ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че получавате 
иринотекан.

трябва да знаете, че иринотекан може да Ви замая или да повлияе на зрението Ви, особено през първите 24 
часа след приема на дозата. Не шофирайте и не работете с машини, докато не разберете как ви влияе това 
лекарство.

говорете с Вашия лекар, преди да получите каквито и да е ваксинации по време на лечението Ви с иринотекан.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Вашият лекар ще Ви каже за специална диета, която да спазвате, за да помогнете за контролиране на диарията по време на лечението. 

Следвайте внимателно тези инструкции.

Говорете с Вашия лекар относно яденето на грейпфрут и пиенето на сок от грейпфрут, докато приемате това лекарство.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Иринотекан може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезне:

гадене

повръщане

запек
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подуване и рани в устата

киселини в стомаха

загуба на апетит

отслабване

косопад

слабост

сънливост

болка, особено болки в гърба

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 

изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, незабавно се обадете на Вашия лекар:

болка в гърдите

пожълтяване на кожата или очите

подут корем

неочаквано или необичайно наддаване на тегло

подуване на ръцете, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

обрив

копривна треска

сърбеж

затруднено дишане или преглъщане

Някои хора, които са получавали иринотекан, са развили кръвни съсиреци в краката, белите дробове, мозъка или сърцето си. 

Няма достатъчно информация, за да се каже дали иринотекан е причинил кръвните съсиреци. Говорете с Вашия лекар за 

рисковете от приема на иринотекан.

Иринотекан може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато 

получавате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват:
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възпалено гърло, треска, втрисане, кашлица и други признаци на инфекция

тежка диария

каква друга информация трябва да знам?

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Камптосар®

други имена

CPT-11

Последна редакция - 15.04.2020 г
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