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Mitomicina
pronunțat ca (mye'' toe mye' sin)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Mitomicina poate determina o scădere severă a numărului de celule sanguine din măduva osoasă. Acest lucru 
poate provoca anumite simptome și poate crește riscul de a dezvolta o infecție gravă sau sângerare. Dacă aveți 
oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră: febră, durere în gât, tuse și 
congestie continuă sau alte semne de infecție; sângerări sau vânătăi neobișnuite.

Mitomicina poate provoca sindromul hemolitic uremic (o afecțiune care poate pune viața în pericol, care implică leziuni 

ale globulelor roșii, provocând anemie și probleme renale). Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, spuneți 

imediat medicului dumneavoastră: scaune roșii sau sângeroase sau diaree; scăderea urinării; umflarea feței, brațelor, 

mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare; sau oboseală sau slăbiciune neobișnuită.

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va prescrie anumite teste înainte și 

în timpul tratamentului pentru a vedea dacă este sigur să primiți injecție cu mitomicină și pentru a verifica răspunsul organismului 

dumneavoastră la injecția cu mitomicină.

Injecția cu mitomicină trebuie administrată într-un spital sau o unitate medicală sub supravegherea unui medic cu 

experiență în administrarea de medicamente pentru chimioterapie pentru cancer.

de ce este prescris acest medicament?

Mitomicina este utilizată în combinație cu alte medicamente pentru a trata cancerul de stomac sau pancreas care s-a 

răspândit în alte părți ale corpului și nu s-a îmbunătățit sau agravat după tratamentul cu alte medicamente, intervenții 

chirurgicale sau radioterapie. Mitomicina este un tip de antibiotic care este utilizat numai în chimioterapia cancerului. 

Încetinește sau oprește creșterea celulelor canceroase în corpul tău.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Mitomicina vine sub formă de pulbere pentru a fi amestecată cu lichid și injectată intravenos (într-o venă) de către un medic sau o 

asistentă într-o unitate medicală. De obicei, se injectează o dată la 6 până la 8 săptămâni.
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Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să vă întârzie tratamentul sau să vă modifice doza dacă prezentați anumite reacții 

adverse. Este important să spuneți medicului dumneavoastră cum vă simțiți în timpul tratamentului cu injecție de mitomicină.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Mitomicina este, de asemenea, uneori utilizată pentru a trata cancerul anal (cancer care începe în anus), cancerul de col uterin, un 

tip de cancer pulmonar (cancer pulmonar fără celule mici; NSCLC) și mezoteliom malign (cancer în mucoasa pieptului sau 

abdomenului). ). Mitomicina este, de asemenea, uneori utilizată intravezical (perfuzată direct în vezică) pentru a trata cancerul 

vezicii urinare. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării acestui medicament pentru afecțiunea 

dumneavoastră.

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 mitomicina,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la mitomicină, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 
ingredientele din injecția cu mitomicină. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

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

suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați dacă ați primit fiecare 

doxorubicină (Adriamycin, Rubex). Este posibil ca medicul dumneavoastră să aibă nevoie să vă monitorizeze cu atenție pentru reacții adverse.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți o tulburare de sânge sau de sângerare sau dacă ați observat recent vreo vânătăi sau sângerare 

neobișnuită. Este posibil ca medicul dumneavoastră să nu dorească să primiți injecție cu mitomicină.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală de rinichi.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Nu trebuie să 
alăptați în timpul tratamentului cu mitomicină.

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?

Mitomicina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome 

este severe sau nu dispare:

greaţă

vărsături

pierderea poftei de mâncare sau în greutate

răni în gură și gât

durere de cap
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leșin

vedere încețoșată

Pierderea parului

pierderea forței și a energiei

eczemă

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate în 
secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT, sunați imediat medicul dumneavoastră sau primiți tratament 
medical de urgență:

durere, mâncărime, roșeață, umflături, vezicule sau răni pe piele, în special în apropierea locului de injectare

dificultăți de respirație

respiratie dificila

bătăi ale inimii rapide, neregulate sau puternice

Mitomicina 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)

(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 lahttps://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?

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

Mitosol®

Mutamicină®¶

numele lor

Mitomicina-C

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682415.html 3/4

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
https://www.poisonhelp.org/help


14.04.22, ora 14:08 Mitomicina: MedlinePlus informații despre medicamente

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