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Leucovorin injectabil
pronunțat ca (loo koe vor' in)

de ce este prescris acest medicament?

Injecția cu leucovorină este utilizată pentru a preveni efectele nocive ale metotrexatului (Rheumatrex, Trexall; medicamente pentru 

chimioterapie pentru cancer) atunci când metotrexatul este utilizat pentru a trata anumite tipuri de cancer. Injecția cu leucovorină 

este utilizată pentru a trata persoanele care au primit accidental o supradoză de metotrexat sau medicamente similare. Injecția cu 

leucovorină este, de asemenea, utilizată pentru tratarea anemiei (nivel scăzut de celule roșii din sânge) cauzată de nivelurile 

scăzute de acid folic din organism. Injecția de leucovorină este, de asemenea, utilizată cu 5-fluorouracil (un medicament pentru 

chimioterapie) pentru a trata cancerul colorectal (cancer care începe în intestinul gros). Injecția cu leucovorină face parte dintr-o 

clasă de medicamente numite analogi ai acidului folic. Tratează persoanele care primesc metotrexat protejând celulele sănătoase 

de efectele metotrexatului. Tratează anemia prin furnizarea de acid folic necesar pentru formarea globulelor roșii. Tratează 

cancerul colorectal prin creșterea efectelor 5-fluorouracilului.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injectarea de leucovorin vine sub formă de soluție (lichid) și pulbere pentru a fi amestecată cu lichid și injectată intravenos (în venă) 

sau într-un mușchi. Când injecția cu leucovorină este utilizată pentru a preveni efectele nocive ale metotrexatului sau pentru a trata 

o supradoză de metotrexat sau un medicament similar, se administrează de obicei la fiecare 6 ore până când testele de laborator 

arată că nu mai este necesar. Când injecția de leucovorină este utilizată pentru a trata anemie, de obicei se administrează o dată pe 

zi. Când injecția de leucovorină este utilizată pentru a trata cancerul colorectal, se administrează de obicei o dată pe zi timp de cinci 

zile, ca parte a unui tratament care poate fi repetat o dată la 4 până la 5 săptămâni.

există utilizări pentru acest medicament

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 injecție cu leucovorină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la leucovorin, levoleucovorin, acid folic (Folicet, în 
multi-vitamine) sau orice alte medicamente.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, 

suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre 

următoarele: anumite medicamente pentru convulsii, cum ar fi fenobarbital, fenitoină (Dilantin) și
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primidonă (Mysoline); și trimetoprim-sulfametoxazol (Bactrim, Septra). 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 anemie (număr scăzut de globule roșii) cauzată de lipsa vitaminei B12 sau 

incapacitatea de a absorbi vitamina B12. Medicul dumneavoastră nu vă va prescrie injecție cu leucovorină pentru a trata acest tip 

de anemie.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată o acumulare de lichid în cavitatea toracică sau în zona 
stomacului, cancer care s-a răspândit la creier sau sistemul nervos sau boli de rinichi.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 

timp ce primiți injecție cu leucovorină, sunați la medicul dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

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

convulsii

leșin

diaree

eczemă

urticarie

mâncărime

dificultăți de respirație sau de înghițire

Injecția cu leucovorină 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.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda anumite teste de laborator pentru a 

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu leucovorină.
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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

Wellcovorin®IV¶

numele lor

factorul citrovorum

acid folinic

tetrahidrofolat de 5-formil

¶ -Acest produs de marcă nu mai este pe piață. Pot fi disponibile alternative generice.
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