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Injecție de ixabepilonă
pronunțat ca (ix'' ab ep' i lone)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală hepatică. Medicul dumneavoastră vă va comanda teste de 

laborator pentru a vedea cât de bine funcționează ficatul dumneavoastră înainte și în timpul tratamentului. Dacă testele arată că 

aveți probleme cu ficatul, probabil că medicul dumneavoastră nu vă va administra injecție cu ixabepilonă și capecitabină (Xeloda). 

Tratamentul atât cu ixabepilonă injectabilă, cât și cu capecitabină poate provoca reacții adverse grave sau deces la persoanele care 

au boli hepatice.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a primi injecție cu ixabepilonă.

de ce este prescris acest medicament?

Injecția de ixabepilonă este utilizată singură sau în combinație cu capecitabină pentru a trata cancerul de sân care nu poate fi tratat cu alte 

medicamente. Ixabepilone face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori ai microtubulilor. Funcționează prin uciderea 

celulelor canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția de ixabepilonă vine sub formă de pulbere care trebuie adăugată în lichid și injectată intravenos (în venă) timp de 3 

ore de către un medic sau o asistentă. De obicei, se injectează o dată la 3 săptămâni.

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

Medicul dumneavoastră vă va administra alte medicamente pentru a preveni sau trata anumite reacții adverse cu aproximativ o oră înainte 

de a primi fiecare doză de injecție cu ixabepilonă. Asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră cum vă simțiți în timpul tratamentului 

cu injecție de ixabepilonă.

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

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.
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ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a primi injecție cu ixabepilonă,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la ixabepilonă, orice alte medicamente, Cremophor EL 
(ulei de ricin polioxietilat) sau medicamente care conțin Cremophor EL, cum ar fi paclitaxel (Taxol). Adresați-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului dacă nu știți dacă un medicament la care sunteți alergic conține Cremophor EL.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate și fără prescripție medicală, 
vitamine și suplimente nutritive luați, ați luat recent sau intenționați să luați. Asigurați-vă că menționați oricare 
dintre următoarele: anumite antibiotice, cum ar fi claritromicina (Biaxin) și telitromicina (Ketek); anumite 
antifungice, cum ar fi itraconazol (Sporanox), ketoconazol (Nizoral) și voriconazol (Vfend); delavirdină 
(Rescriptor); dexametazonă (Decadron, Dexpak); eritromicină (EES, E-Mycin, Ery-Tab, Erythrocin); fluconazol 
(Diflucan); anumite medicamente pentru convulsii, cum ar fi carbamazepina (Carbatrol, Epitol, Tegretol), 
fenobarbital (Luminal) și fenitoină (Dilantin, Phenytek); nefazodonă; inhibitori de protează utilizați pentru 
tratarea virusului imunodeficienței umane (HIV), cum ar fi amprenavir (Agenerase), atazanavir (Reyataz), 
indinavir (Crixivan), ritonavir (Norvir, în Kaletra), nelfinavir (Viracept) și saquinavir (Invirase); rifabutină 
(Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane, în Rifamate și Rifater); și verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan, 
în Tarka). 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 ce produse din plante luați, în special sunătoare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată diabet; orice afecțiune care provoacă amorțeală, arsură 
sau furnicături în mâini sau picioare; sau boli de inima.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Nu trebuie să rămâneți gravidă 

în timp ce vi se administrează injecție cu ixabepilonă. Discutați cu medicul dumneavoastră despre metodele de control al nașterii care 

vă vor funcționa. Dacă rămâneți gravidă în timp ce primiți injecție cu ixabepilonă, adresați-vă medicului dumneavoastră. Injecția de 

ixabepilonă poate dăuna fătului.

trebuie să știți că injecția de ixabepilonă conține alcool și vă poate face somnolență. Nu conduceți o mașină și nu utilizați 
utilaje până nu știți cum vă afectează acest medicament. Discutați cu medicul dumneavoastră despre utilizarea în 
siguranță a băuturilor alcoolice sau a medicamentelor care vă pot afecta gândirea sau judecata în timpul tratamentului 
cu injecție de ixabepilonă.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Nu beți suc de grepfrut în timp ce primiți acest medicament.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția de ixabepilonă poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 
dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

durere de cap

Pierderea parului

piele descuamată sau întunecată

probleme cu unghiile de la picioare sau de la mâini

palmele și tălpile picioarelor fragede, roșii

răni pe buză sau în gură sau gât
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dificultate la gustarea alimentelor

ochii umezi

pierderea poftei de mâncare

pierdere în greutate

arsuri la stomac

greaţă

vărsături

diaree

constipație

dureri de stomac

dureri articulare, musculare sau osoase

confuzie

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

slăbiciune

oboseală

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului 
dumneavoastră:

amorțeală, arsuri sau furnicături în mâini sau picioare

respiratie dificila

urticarie

eczemă

mâncărime

înroșirea bruscă a feței, a gâtului sau a pieptului superior

umflare bruscă a feței, gâtului sau limbii

bătăi bătătoare ale inimii

ameţeală

slăbiciune

durere sau constrângere în piept

creștere neobișnuită în greutate

febră (100,5 °F sau mai mare)

frisoane

tuse

arsuri sau dureri la urinare
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Injecția de ixabepilonă 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:

dureri musculare

oboseală

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

Ixempra®
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