
Левамизол (перорално)
Използва се за левамизол

Левамизол се използва с друго лекарство за рак (флуороурацил), за да му помогне да действа по-добре 

срещу рак на дебелото черво.

Левамизол се предлага само по лекарско предписание.

Преди да използвате левамизол

При вземане на решение за употреба на лекарство, рисковете от приема на лекарството трябва да бъдат претеглени спрямо 

ползите, които ще има. Това е решение, което вие и вашият лекар ще вземете. За левамизол трябва да се има предвид следното:

алергии

Кажете на Вашия лекар, ако някога сте имали някаква необичайна или алергична реакция към левамизол или 

други лекарства. Също така кажете на вашия медицински специалист, ако имате други видове алергии, като 

храни, оцветители, консерванти или животни. За продукти без рецепта прочетете внимателно етикета или 

съставките на опаковката.

Педиатрична

Проучвания върху левамизол са правени само при възрастни пациенти и няма специфична информация, сравняваща 

употребата на левамизол при деца с употреба в други възрастови групи.

Гериатрична

Много лекарства не са проучени специално при възрастни хора. Поради това може да не се знае дали те действат 

точно по същия начин, както при по-младите възрастни или ако причиняват различни странични ефекти или 

проблеми при възрастни хора. Въпреки че няма конкретна информация, сравняваща употребата на левамизол при 

възрастни хора с употребата в други възрастови групи, левамизол се използва при пациенти в напреднала възраст и 

не се очаква да причини различни странични ефекти или проблеми при възрастни хора, отколкото при по-млади 

възрастни.

Кърмене
Няма подходящи проучвания при жени за определяне на риска за бебета при употреба на това лекарство по 

време на кърмене. Претеглете потенциалните ползи спрямо потенциалните рискове, преди да приемете това 

лекарство по време на кърмене.

Взаимодействия с лекарства
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Въпреки че някои лекарства изобщо не трябва да се използват заедно, в други случаи две различни 

лекарства могат да се използват заедно, дори ако може да възникне взаимодействие. В тези случаи Вашият 

лекар може да поиска да промени дозата или може да са необходими други предпазни мерки. Когато 

приемате левамизол, особено важно е Вашият медицински специалист да знае дали приемате някое от 

изброените по-долу лекарства. Следните взаимодействия са избрани въз основа на тяхната потенциална 

значимост и не са непременно всеобхватни.

Използването на левамизол с някое от следните лекарства може да доведе до повишен риск от някои нежелани реакции, но 

използването на двете лекарства може да бъде най-доброто лечение за Вас. Ако и двете лекарства се предписват 

едновременно, Вашият лекар може да промени дозата или колко често използвате едно или и двете лекарства.

Капецитабин

Доксифлуридин

Флуороурацил

Тегафур

Варфарин

Взаимодействия с храна/тютюн/алкохол

Някои лекарства не трябва да се използват по време на или около времето на хранене или приемане на определени 

видове храна, тъй като може да възникнат взаимодействия. Употребата на алкохол или тютюн с определени лекарства 

също може да причини взаимодействия. Обсъдете с вашия медицински специалист употребата на вашето лекарство с 

храна, алкохол или тютюн.

Други медицински проблеми

Наличието на други медицински проблеми може да повлияе на употребата на левамизол. Уверете се, че 

кажете на Вашия лекар, ако имате други медицински проблеми, особено:

Инфекция – Левамизол може да намали способността на тялото ви да се бори с инфекцията

Правилно използване на левамизол

Приемайте левамизол само според указанията на Вашия лекар. Не приемайте повече или по-малко от него и не го приемайте по-често, 

отколкото е предписал Вашият лекар. Точното количество лекарство, от което се нуждаете, е внимателно разработено. Приемането на 

твърде много може да увеличи вероятността от странични ефекти, докато приемането на твърде малко може да не подобри състоянието 

ви.

Ако повръщате скоро след приемане на доза левамизол, консултирайте се с Вашия лекар. Ще Ви бъде казано дали 

да приемете дозата отново или да изчакате до следващата планирана доза.

Дозиране

Дозата на левамизол ще бъде различна за различните пациенти. Следвайте инструкциите на Вашия лекар 

или указанията на етикета. Следната информация включва само средните дози левамизол.
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Ако дозата Ви е различна, не я променяйте, освен ако Вашият лекар не Ви каже да го направите.

Количеството лекарство, което приемате, зависи от силата на лекарството. Също така, броят на 

дозите, които приемате всеки ден, времето между дозите и продължителността на приема на 

лекарството зависят от медицинския проблем, за който използвате лекарството.

Пропусната доза

Ако пропуснете доза левамизол, пропуснете пропуснатата доза и се върнете към обичайната си схема на 

дозиране. Не удвоявайте дозите.

Обадете се на Вашия лекар или фармацевт за инструкции.

Съхранение

Съхранявайте лекарството в затворен контейнер при стайна температура, далеч от топлина, влага и пряка 

светлина. Пазете от замръзване.

Да се   пази извън обсега на деца.

Не съхранявайте остарели лекарства или лекарства, които вече не са необходими.

Подробна информация за дозировката на Левамизол

Предпазни мерки при употреба на левамизол

Много е важно Вашият лекар да проверява напредъка Ви при редовни посещения, за да се увери, че 

левамизол работи правилно и да провери за нежелани ефекти.

Странични ефекти на Левамизол

Наред с необходимите си ефекти, лекарството може да причини някои нежелани реакции. Въпреки че не всички от тези 

нежелани реакции могат да се появят, ако се появят, може да се нуждаят от медицинска помощ.

Незабавно се консултирайте с Вашия лекарако се появи някоя от следните нежелани реакции:

По-рядко срещани

Треска или втрисане

необичайно чувство на дискомфорт или слабост

Рядко

Черни, катранени изпражнения

кръв в урината или изпражненията

кашлица или дрезгав глас

болка в долната част на гърба или встрани
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болезнено или затруднено уриниране

точни червени петна по кожата

необичайно кървене или синини

Консултирайте се с Вашия лекар възможно най-скоро, ако се появи някоя от следните нежелани реакции:

По-рядко срещани

Рани в устата и по устните

Рядко

Замъглено зрение

объркване

конвулсии (гърчове)

чмокане или подуване на устни

изтръпване, изтръпване или болка в лицето, ръцете или краката

параноя (чувство на преследване)

подуване на бузите

бързи или подобни на червеи движения на езика

треперене или треперене

проблеми при ходене

неконтролирани движения на ръцете и краката

Могат да се появят някои нежелани реакции, които обикновено не се нуждаят от медицинска помощ. Тези нежелани реакции 

могат да изчезнат по време на лечението, тъй като тялото ви се адаптира към лекарството. Също така, вашият медицински 

специалист може да е в състояние да ви разкаже за начините за предотвратяване или намаляване на някои от тези нежелани 

реакции. Консултирайте се с вашия медицински специалист, ако някоя от следните нежелани реакции продължава или ви 

притеснява, или ако имате въпроси относно тях:

По-често срещано

диария

метален вкус

гадене

По-рядко срещани
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Тревожност или нервност

световъртеж

главоболие

психическа депресия

кошмари

болка в ставите или мускулите

кожен обрив или сърбеж

проблеми със съня

необичайна умора или сънливост

повръщане

Левамизол може да причини временна загуба на коса при някои хора. След приключване на лечението нормалният 

растеж на косата трябва да се възстанови.

При някои пациенти могат да се появят и други нежелани реакции, които не са изброени. Ако забележите други ефекти, 

консултирайте се с вашия медицински специалист.

Обадете се на Вашия лекар за медицински съвет относно нежеланите реакции. Можете да съобщите нежелани реакции на FDA 

на 1-800-FDA-1088.

Странични ефекти на Левамизол (повече подробности)

Повече информация

Винаги се консултирайте с вашия доставчик на здравни услуги, за да сте сигурни, че информацията, показана на тази страница, се отнася 

за вашите лични обстоятелства.
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