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Plerixafor injectabil
pronunțat ca (pler ix' a fore)

de ce este prescris acest medicament?

Plerixafor injectabil este utilizat împreună cu un medicament cu factor de stimulare a coloniilor de granulocite (G-CSF), 

cum ar fi filgrastim (Neupogen) sau pegfilgrastim (Neulasta), pentru a pregăti sângele pentru un transplant autologe de 

celule stem (procedură în care anumite celule sanguine sunt îndepărtate din organism și apoi revenit în organism după 

chimioterapie și/sau radiații) la pacienții cu limfom non-Hodgkin (NHL; cancer care debutează într-un tip de celule albe din 

sânge care luptă în mod normal cu infecția) sau mielom multiplu (un tip de cancer osos). măduvă). Plerixafor injectabil 

face parte dintr-o clasă de medicamente numite mobilizatori de celule stem hematopoietice. Funcționează determinând 

anumite celule sanguine să se deplaseze din măduva osoasă în sânge, astfel încât să poată fi îndepărtate pentru 

transplant.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Plerixafor injectabil vine sub formă de lichid pentru a fi injectat subcutanat (sub piele) de către un medic sau o asistentă 

într-o unitate medicală. De obicei, se injectează o dată pe zi, cu 11 ore înainte de îndepărtarea celulelor sanguine, timp de 

până la 4 zile la rând. Tratamentul dumneavoastră cu plerixafor injectabil va începe după ce ați primit un medicament G-

CSF o dată pe zi timp de 4 zile și veți continua să primiți medicamentul G-CSF în timpul tratamentului cu plerixafor 

injectabil.

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 plerixafor injectabil,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la plerixafor injectabil sau la 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. 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 sau ați avut vreodată leucemie (cancer care începe în celulele albe din sânge), un 
număr anormal de mare de neutrofile (un tip de celule sanguine) sau boli de rinichi.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Trebuie să utilizați 

contraceptive pentru a preveni sarcina în timpul tratamentului cu plerixafor injectabil. Discutați cu medicul dumneavoastră
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despre metodele contraceptive care vor funcționa pentru tine. Dacă rămâneți gravidă în timp ce primiți plerixafor injectabil, 
adresați-vă medicului dumneavoastră. Injecția de Plerixafor poate dăuna fătului.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că vi se administrează 

plerixafor injectabil.

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?

Injecția de Plerixafor poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 

simptome este severe sau nu dispare:

greaţă

vărsături

dureri de stomac

diaree

gaz

ameţeală

durere de cap

oboseala excesiva

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

dureri articulare

durere, roșeață, duritate, umflare, iritație, mâncărime, vânătăi, sângerare, amorțeală, furnicături sau erupții cutanate 
în locul în care a fost injectat plerixafor injecție

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

durere în partea stângă superioară a stomacului sau în umăr

vânătăi sau sângerări ușoare

umflarea în jurul ochilor

respiratie dificila

urticarie

leșin

Injecția de Plerixafor 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 online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)
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(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:

greaţă

vărsături

dureri de stomac

diaree

gaz

amețeli sau amețeli

leșin

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu plerixafor.

Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre injecția de plerixafor.

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

Mozobil®
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pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.
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