
Levamisol (oral)
Utilizări pentru levamisol

Levamisolul este utilizat cu un alt medicament împotriva cancerului (fluorouracil) pentru a-l ajuta să funcționeze mai 

bine împotriva cancerului de colon.

Levamisolul este disponibil numai cu prescripția medicului dumneavoastră.

Înainte de a utiliza levamisol

Atunci când decideți să utilizați un medicament, riscurile de a lua medicamentul trebuie să fie cântărite în raport cu binele pe care îl va 

face. Aceasta este o decizie pe care dumneavoastră și medicul dumneavoastră o veți lua. Pentru levamisol, trebuie luate în considerare 

următoarele:

Alergiile
Spuneți medicului dumneavoastră dacă ați avut vreodată vreo reacție neobișnuită sau alergică la levamisol sau la orice 

alte medicamente. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți alte tipuri de alergii, cum ar fi alimente, 

coloranți, conservanți sau animale. Pentru produsele fără prescripție medicală, citiți cu atenție eticheta sau 

ingredientele ambalajului.

Pediatric

Studiile asupra levamisolului au fost efectuate numai la pacienți adulți și nu există informații specifice care să 

compare utilizarea levamisolului la copii cu utilizarea în alte grupe de vârstă.

Geriatric

Multe medicamente nu au fost studiate în mod specific la persoanele în vârstă. Prin urmare, este posibil să 

nu se știe dacă funcționează exact la fel ca la adulții mai tineri sau dacă provoacă diferite efecte secundare 

sau probleme la persoanele în vârstă. Deși nu există informații specifice care să compare utilizarea 

levamisolului la vârstnici cu utilizarea în alte grupe de vârstă, levamisolul a fost utilizat la pacienții vârstnici 

și nu este de așteptat să provoace reacții adverse sau probleme diferite la persoanele în vârstă decât la 

adulții mai tineri.

Alăptarea
Nu există studii adecvate la femei pentru a determina riscul pentru sugari atunci când se utilizează acest 

medicament în timpul alăptării. Cântăriți beneficiile potențiale față de riscurile potențiale înainte de a lua acest 

medicament în timpul alăptării.

Interacțiuni cu medicamente
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Deși anumite medicamente nu trebuie utilizate deloc împreună, în alte cazuri, două medicamente 
diferite pot fi utilizate împreună, chiar dacă ar putea apărea o interacțiune. În aceste cazuri, medicul 
dumneavoastră poate dori să modifice doza sau pot fi necesare alte măsuri de precauție. Când luați 
levamisol, este deosebit de important ca medicul dumneavoastră să știe dacă luați oricare dintre 
medicamentele enumerate mai jos. Următoarele interacțiuni au fost selectate pe baza semnificației lor 
potențiale și nu sunt neapărat cuprinzătoare.

Utilizarea levamisolului cu oricare dintre următoarele medicamente poate determina un risc crescut de anumite reacții adverse, 

dar utilizarea ambelor medicamente poate fi cel mai bun tratament pentru dumneavoastră. Dacă ambele medicamente sunt 

prescrise împreună, medicul dumneavoastră poate modifica doza sau cât de des utilizați unul sau ambele medicamente.

Capecitabină

Doxifluridină

Fluorouracil

Tegafur

Warfarină

Interacțiuni cu alimente/tutun/alcool

Anumite medicamente nu trebuie utilizate în timpul sau în jurul orei consumului de alimente sau a anumitor tipuri de 

alimente, deoarece pot apărea interacțiuni. Utilizarea alcoolului sau a tutunului cu anumite medicamente poate 

determina, de asemenea, să apară interacțiuni. Discutați cu medicul dumneavoastră despre utilizarea medicamentului cu 

alimente, alcool sau tutun.

Alte probleme medicale

Prezența altor probleme medicale poate afecta utilizarea levamisolului. Asigurați-vă că spuneți medicului 

dumneavoastră dacă aveți alte probleme medicale, în special:

Infecție - Levamisolul poate scădea capacitatea organismului de a lupta împotriva infecțiilor

Utilizarea corectă a levamisolului

Luați levamisol numai conform indicațiilor medicului dumneavoastră. Nu luați mai mult sau mai puțin și nu luați mai des 

decât v-a prescris medicul dumneavoastră. Cantitatea exactă de medicament de care aveți nevoie a fost stabilită cu 

atenție. Luarea prea mult poate crește șansa de reacții adverse, în timp ce luarea prea puțin poate să nu vă 

îmbunătățească starea.

Dacă vărsați la scurt timp după ce ați luat o doză de levamisol, consultați medicul dumneavoastră. Vi se va spune 

dacă să luați din nou doza sau să așteptați până la următoarea doză programată.

Dozare

Doza de levamisol va fi diferită pentru diferiți pacienți. Urmați indicațiile medicului dumneavoastră sau 

instrucțiunile de pe etichetă. Următoarele informații includ doar dozele medii de levamisol.
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Dacă doza dumneavoastră este diferită, nu o modificați decât dacă medicul dumneavoastră vă spune să faceți acest lucru.

Cantitatea de medicament pe care o luați depinde de puterea medicamentului. De asemenea, numărul 
de doze pe care le luați în fiecare zi, timpul permis între doze și durata de timp în care luați 
medicamentul depind de problema medicală pentru care utilizați medicamentul.

Doza omisă
Dacă omiteți o doză de levamisol, săriți peste doza omisă și reveniți la programul de dozare 
obișnuit. Nu dublați dozele.

Sunați medicul sau farmacistul pentru instrucțiuni.

Depozitare

Păstrați medicamentul într-un recipient închis la temperatura camerei, ferit de căldură, umiditate și 

lumină directă. A nu se îngheța.

A nu se lasa la indemana copiilor.

Nu păstrați medicamente învechite sau medicamente care nu mai sunt necesare.

Informații detaliate despre doza de Levamisol

Precauții la utilizarea levamisolului
Este foarte important ca medicul dumneavoastră să vă verifice progresul la vizite regulate pentru a vă asigura că 

levamisolul funcționează corect și pentru a verifica dacă există efecte nedorite.

Efecte secundare ale levamisolului

Împreună cu efectele sale necesare, un medicament poate provoca unele efecte nedorite. Deși nu toate 

aceste reacții adverse pot apărea, dacă apar, pot avea nevoie de îngrijiri medicale.

Consultați imediat medicul dumneavoastrădacă apare oricare dintre următoarele reacții adverse:

Mai putin comun

Febră sau frisoane

senzație neobișnuită de disconfort sau slăbiciune

Rar

Scaune negre, gudronoase

sânge în urină sau scaune

tuse sau răgușeală

dureri de spate sau laterale
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urinare dureroasă sau dificilă

identificați pete roșii pe piele

sângerări sau vânătăi neobișnuite

Consultați-vă cu medicul dumneavoastră cât mai curând posibil dacă apare oricare dintre următoarele reacții adverse:

Mai putin comun

Leziuni în gură și pe buze

Rar

Vedere încețoșată

confuzie

convulsii (convulsii)

plesnit sau pufnit buzele

amorțeală, furnicături sau durere la nivelul feței, mâinilor sau picioarelor

paranoia (sentimente de persecuție)

umflături de obraji

mișcări rapide sau asemănătoare viermilor ale limbii

tremurând sau tremurând

probleme la mers

mișcări necontrolate ale brațelor și picioarelor

Pot apărea unele reacții adverse care, de obicei, nu necesită asistență medicală. Aceste reacții adverse pot dispărea în 

timpul tratamentului pe măsură ce corpul dumneavoastră se adaptează la medicament. De asemenea, medicul 

dumneavoastră vă poate spune despre modalități de a preveni sau de a reduce unele dintre aceste reacții adverse. 

Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă oricare dintre următoarele reacții adverse continuă sau sunt deranjante 

sau dacă aveți întrebări despre ele:

Mai frecvente

Diaree

gust metalic

greaţă

Mai putin comun
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Anxietate sau nervozitate

ameţeală

durere de cap

depresie psihică

coşmaruri

durere în articulații sau mușchi

erupție cutanată sau mâncărime

probleme cu somnul

oboseală sau somnolență neobișnuită

vărsături

Levamisolul poate provoca o cădere temporară a părului la unele persoane. După încheierea tratamentului, creșterea 

normală a părului ar trebui să revină.

La unii pacienți pot apărea și alte reacții adverse care nu sunt enumerate. Dacă observați orice alte efecte, 

consultați-vă cu medicul dumneavoastră.

Apelați la medicul dumneavoastră pentru sfaturi medicale despre efectele secundare. Puteți raporta reacțiile adverse la FDA la 

1-800-FDA-1088.

Efecte secundare ale levamisolului (mai multe detalii)

Informatii suplimentare

Consultați întotdeauna furnizorul dumneavoastră de asistență medicală pentru a vă asigura că informațiile afișate pe această pagină se aplică 

circumstanțelor dumneavoastră personale.
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