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Plerixafor инжекция
произнася се като (pler ix' a fore)

защо е предписано това лекарство?

Инжектирането на Plerixafor се използва заедно с лекарство за стимулиране на гранулоцит-колония (G-CSF), като 

филграстим (Neupogen) или пегфилграстим (Neulasta), за подготовка на кръвта за автоложна трансплантация на 

стволови клетки (процедура, при която определени кръвни клетки се отстраняват от тялото и след това се връща в 

тялото след химиотерапия и/или радиация) при пациенти с неходжкинов лимфом (NHL; рак, който започва от вид бели 

кръвни клетки, които обикновено се борят с инфекцията) или множествен миелом (вид рак на костите костен мозък). 

Инжекцията Plerixafor е в клас лекарства, наречени мобилизатори на хемопоетични стволови клетки. Той действа, като 

кара определени кръвни клетки да се движат от костния мозък към кръвта, така че да могат да бъдат отстранени за 

трансплантация.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжекцията Plerixafor идва като течност, която се инжектира подкожно (под кожата) от лекар или медицинска сестра в 

медицинско заведение. Обикновено се инжектира веднъж дневно, 11 часа преди отстраняването на кръвните клетки, до 

4 дни подред. Вашето лечение с инжекция плериксафор ще започне, след като сте получили G-CSF лекарство веднъж 

дневно в продължение на 4 дни и ще продължите да получавате лекарството G-CSF по време на лечението с плериксафор 

инжекция.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да получите плериксафор инжекция,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към плериксафор инжекция или други лекарства.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни добавки и 

билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на 

Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали левкемия (рак, който започва в белите кръвни клетки), 
необичайно висок брой неутрофили (вид кръвни клетки) или бъбречно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Трябва да използвате контрол на 

раждаемостта, за да предотвратите бременност по време на лечението с плериксафор инжекция. Говорете с Вашия лекар
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относно методите за контрол на раждаемостта, които ще работят за вас. Ако забременеете, докато получавате плериксафор инжекция, 

обадете се на Вашия лекар. Инжектирането на Plerixafor може да увреди плода.

ако ви предстои операция, включително дентална хирургия, кажете на лекаря или зъболекаря, че получавате инжекция 
с плериксафор.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на Plerixafor може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезне:

гадене

повръщане

стомашни болки

диария

газ

световъртеж

главоболие

прекомерна умора

затруднено заспиване или оставане на заспиване

болки в ставите

болка, зачервяване, твърдост, подуване, дразнене, сърбеж, синини, кървене, изтръпване, изтръпване или обрив на 
мястото, където е инжектиран плериксафор

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

болка в лявата горна част на стомаха или в рамото

лесно образуване на синини или кървене

подуване около очите

затруднено дишане

копривна треска

припадък

Инжектирането на Plerixafor 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

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609018.html 2/4



14.04.22, 15:46 ч Инжекция Plerixafor: Информация за лекарствата MedlinePlus

(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:

гадене

повръщане

стомашни болки

диария

газ

световъртеж или замаяност

припадък

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания, за да провери 

реакцията на тялото ви към инжекцията с плериксафор.

Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно инжектирането на плериксафор.

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

Mozobil®

Последна редакция - 05/01/2009
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за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и социалните услуги на САЩ

Национални здравни институти
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