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Инжекция с иксабепилон
произнася се като (ix'' ab ep' i lone)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали чернодробно заболяване. Вашият лекар ще назначи лабораторни 

изследвания, за да види колко добре работи черният Ви дроб преди и по време на Вашето лечение. Ако тестовете покажат, че имате 

проблеми с черния дроб, Вашият лекар вероятно няма да Ви даде инжекция с иксабепилон и капецитабин (Xeloda). Лечението както 

с инжекция с иксабепилон, така и с капецитабин може да причини сериозни странични ефекти или смърт при хора с чернодробно 

заболяване.

Говорете с Вашия лекар за рисковете от инжектиране на иксабепилон.

защо е предписано това лекарство?

Инжекцията с иксабепилон се използва самостоятелно или в комбинация с капецитабин за лечение на рак на гърдата, който не 

може да се лекува с други лекарства. Иксабепилон е в клас лекарства, наречени инхибитори на микротубулите. Действа като 

убива раковите клетки.

как трябва да се използва това лекарство?

Ixabepilone инжекцията идва като прах, който се добавя към течността и се инжектира в продължение на 3 часа интравенозно (във 

вена) от лекар или медицинска сестра. Обикновено се инжектира веднъж на всеки 3 седмици.

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

Вашият лекар ще Ви даде други лекарства за предотвратяване или лечение на определени нежелани реакции около един час 

преди да получите всяка доза инжекция иксабепилон. Не забравяйте да кажете на Вашия лекар как се чувствате по време на 

лечението с инжекция иксабепилон.

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

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.
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какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да получите инжекция с иксабепилон,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към иксабепилон, други лекарства, Cremophor EL 
(полиоксиетилирано рициново масло) или лекарства, които съдържат Cremophor EL, като паклитаксел (таксол). 
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако не знаете дали лекарство, към което сте алергични, съдържа 
Cremophor EL.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, витамини и хранителни добавки, отпускани с 
рецепта и без рецепта, приемате, наскоро сте приемали или планирате да приемате. Не забравяйте да 
споменете някое от следните: някои антибиотици като кларитромицин (Biaxin) и телитромицин (Ketek); някои 
противогъбични средства като итраконазол (Sporanox), кетоконазол (Nizoral) и вориконазол (Vfend); 
делавирдин (Rescriptor); дексаметазон (Decadron, Dexpak); еритромицин (EES, E-Mycin, Ery-Tab, Erythrocin); 
флуконазол (Дифлукан); някои лекарства за гърчове като карбамазепин (Carbatrol, Epitol, Tegretol), 
фенобарбитал (Luminal) и фенитоин (Dilantin, Phenytek); нефазодон; протеазни инхибитори, използвани за 
лечение на човешки имунодефицитен вирус (HIV), като ампренавир (Agenerase), атазанавир (Reyataz), 
индинавир (Crixivan), ритонавир (Norvir, в Kaletra), нелфинавир (Viracept) и саквинавир (Invirase); рифабутин 
(микобутин); рифампин (Rifadin, Rimactane, в Rifamate и Rifater); и верапамил (Calan, Covera, Isoptin, Verelan, в 
Tarka). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава 
внимателно за странични ефекти.

кажете на Вашия лекар какви билкови продукти приемате, особено жълт кантарион.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали диабет; всяко състояние, което причинява изтръпване, парене или 

изтръпване на ръцете или краката; или сърдечно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Не трябва да забременявате, 
докато получавате инжекция с иксабепилон. Говорете с Вашия лекар за методите за контрол на раждаемостта, които 
ще работят за Вас. Ако забременеете, докато получавате инжекция с иксабепилон, обадете се на Вашия лекар. 
Инжектирането на иксабепилон може да увреди плода.

трябва да знаете, че инжекцията с иксабепилон съдържа алкохол и може да ви направи сънливи. Не шофирайте и не работете 

с машини, докато не разберете как ви влияе това лекарство. Говорете с Вашия лекар относно безопасната употреба на 

алкохолни напитки или лекарства, които могат да повлияят на вашето мислене или преценка по време на лечението с 

инжекция иксабепилон.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Не пийте сок от грейпфрут, докато приемате това лекарство.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на иксабепилон може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезва:

главоболие

косопад

лющеща се или потъмняла кожа

проблеми с ноктите на краката или ръцете

нежни, червени длани и стъпала

рани по устните или в устата или гърлото
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затруднено вкусване на храна

влажни очи

загуба на апетит

отслабване

киселини в стомаха

гадене

повръщане

диария

запек

стомашни болки

болки в ставите, мускулите или костите

объркване

затруднено заспиване или оставане на заспиване

слабост

умора

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 
обадете на Вашия лекар:

изтръпване, парене или изтръпване на ръцете или краката

затруднено дишане

копривна треска

обрив

сърбеж

внезапно зачервяване на лицето, шията или горната част на гърдите

внезапно подуване на лицето, гърлото или езика

удрящо сърцебиене

световъртеж

припадък

болка в гърдите или стягане

необичайно наддаване на тегло

треска (100,5 °F или повече)

тръпки

кашлица

парене или болка при уриниране
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Инжектирането на иксабепилон 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:

мускулна болка

умора

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

Иксемпра®
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