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Injecție cu mitoxantronă
pronunțat ca (degetul meu zan' tron)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Mitoxantrona trebuie administrată numai sub supravegherea unui medic cu experiență în utilizarea 

medicamentelor pentru chimioterapie.

Mitoxantrona poate determina o scădere a numărului de globule albe din sânge. Medicul dumneavoastră vă va 
comanda periodic teste de laborator înainte și în timpul tratamentului pentru a verifica dacă numărul de 
globule albe din organism a scăzut. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului 
dumneavoastră: febră, frisoane, dureri în gât, tuse, urinare frecventă sau dureroasă sau alte semne de infecție.

Injecția cu mitoxantronă poate provoca leziuni inimii dumneavoastră în orice moment în timpul tratamentului sau la luni 

până la ani după încheierea tratamentului. Această afectare a inimii poate fi gravă și poate provoca moartea și poate apărea 

chiar și la oameni fără niciun risc pentru boli de inimă. Medicul dumneavoastră vă va examina și efectua anumite teste 

pentru a verifica cât de bine funcționează inima dumneavoastră înainte de a începe tratamentul cu mitoxantronă și dacă 

prezentați semne de probleme cardiace. Dacă utilizați injecție cu mitoxantronă pentru scleroza multiplă (SM; o afecțiune în 

care nervii nu funcționează corect, provocând simptome precum slăbiciune; amorțeală; pierderea coordonării musculare și 

probleme cu vederea, vorbirea și controlul vezicii urinare), medicul dumneavoastră. va efectua, de asemenea, anumite teste 

înainte de fiecare doză de injecție de mitoxantronă și anual după ce ați terminat tratamentul. Aceste teste pot include o 

electrocardiogramă (ECG; test care înregistrează activitatea electrică a inimii) și o ecocardiogramă (test care utilizează unde 

sonore pentru a măsura capacitatea inimii de a pompa sânge). Medicul dumneavoastră vă poate spune că nu ar trebui să 

primiți acest medicament dacă testele arată că capacitatea inimii dumneavoastră de a pompa sânge a scăzut. Spuneți 

medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată orice tip de boală cardiacă sau radioterapie (radiografie) în zona 

pieptului. Spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă luați sau ați primit vreodată anumite medicamente pentru 

chimioterapie împotriva cancerului, cum ar fi daunorubicina (Cerubidine), doxorubicina (Doxil), epirubicina (Ellence) sau 

idarubicina (Idamycin) sau dacă ați fost vreodată tratat cu mitoxantronă în trecutul. Riscul de afectare a inimii poate depinde 

de cantitatea totală de mitoxantronă administrată unei persoane de-a lungul vieții, deci medicul dumneavoastră va limita 

probabil numărul total de doze pe care le primiți dacă utilizați acest medicament pentru SM. Dacă aveți oricare dintre 

următoarele simptome, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră: dificultăți de respirație, durere în piept, umflare a 

picioarelor sau gleznelor sau bătăi neregulate sau rapide ale inimii.
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Mitoxantrona poate crește riscul de a dezvolta leucemie (cancer al celulelor albe din sânge), mai ales atunci când 

este administrată în doze mari sau împreună cu anumite alte medicamente pentru chimioterapie.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării injectării cu mitoxantronă.

de ce este prescris acest medicament?

Injecția cu mitoxantronă este utilizată la adulții cu diferite forme de scleroză multiplă (SM; o boală în care 
nervii nu funcționează corect și oamenii pot prezenta slăbiciune, amorțeală, pierderea coordonării 
musculare și probleme cu vederea, vorbirea și controlul vezicii urinare), inclusiv următoarele:

forme recidivante-remisive (cursul bolii în care simptomele apar din când în când) sau

recidivă progresivă (cursul bolii cu recidive ocazionale) sau

forme secundar progresive (cursul bolii în care recidivele apar mai des).

Injecția cu mitoxantronă este, de asemenea, utilizată împreună cu medicamentele cu steroizi pentru a calma durerea la 

persoanele cu cancer de prostată avansat care nu au răspuns la alte medicamente. Injecția cu mitoxantronă este, de asemenea, 

utilizată împreună cu alte medicamente pentru a trata anumite tipuri de leucemie. Injecția cu mitoxantronă face parte dintr-o 

clasă de medicamente numite antracendione. Mitoxantrona tratează SM prin oprirea anumitor celule ale sistemului imunitar să 

ajungă la creier și măduva spinării și provocând leziuni. Mitoxantrona tratează cancerul prin oprirea creșterii și răspândirii 

celulelor canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția cu mitoxantronă vine sub formă de lichid care trebuie administrat intravenos (într-o venă) de către un medic sau o asistentă într-

un spital sau clinică. Când injecția cu mitoxantronă este utilizată pentru a trata SM, se administrează de obicei o dată la 3 luni timp de 

aproximativ 2 până la 3 ani (pentru un total de 8 până la 12 doze). Când injecția cu mitoxantronă este utilizată pentru a trata cancerul de 

prostată, se administrează de obicei o dată la 21 de zile. Când injecția cu mitoxantronă este utilizată pentru a trata leucemia, veți 

continua să primiți acest medicament în funcție de starea dumneavoastră și de modul în care răspundeți la tratament.

Dacă utilizați injecție cu mitoxantronă pentru SM, trebuie să știți că aceasta controlează SM, dar nu o vindecă. Continuați 

să primiți tratamente chiar dacă vă simțiți bine. Discutați cu medicul dumneavoastră dacă nu mai doriți să primiți 

tratament cu injecție de mitoxantronă.

Dacă utilizați injecție de mitoxantronă pentru SM, adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră o copie a 

informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Injecția cu mitoxantronă este, de asemenea, utilizată uneori pentru a trata limfomul non-Hodgkin (NHL; cancer care debutează într-un 

tip de globule albe care luptă în mod normal cu infecția). 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.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608019.html 2/5



14.04.22, ora 15:50 Injecție cu mitoxantronă: MedlinePlus informații despre medicamente

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a utiliza injecția cu mitoxantronă,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la injecția cu mitoxantronă, la orice alte medicamente, sulfiți 

sau la oricare dintre celelalte ingrediente din injecția cu mitoxantronă. 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 medicamentele enumerate în 

secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT. 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 probleme de coagulare a sângelui, anemie (scăderea 
cantității de globule roșii din sânge) sau boală hepatică.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Nu trebuie să rămâneți gravidă în 
timp ce utilizați injecție cu mitoxantronă. Discutați cu medicul dumneavoastră despre metodele eficiente de control al nașterii 
pe care le puteți utiliza în timpul tratamentului. Dacă rămâneți gravidă în timp ce utilizați injecție cu mitoxantronă, sunați 
imediat medicului dumneavoastră. Injecția cu mitoxantronă poate dăuna fătului. Dacă utilizați injecție de mitoxantronă pentru 
a trata SM, chiar dacă utilizați contraceptive, medicul dumneavoastră ar trebui să vă facă un test de sarcină înainte de fiecare 
tratament. Trebuie să aveți un test de sarcină negativ înainte de începerea fiecărui tratament.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Nu alăptați în timp ce utilizați injecție cu mitoxantronă.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că utilizați 

injecție cu mitoxantronă.

trebuie să știți că injecția de mitoxantronă este de culoare albastru închis și poate determina părțile albe ale ochilor să aibă 
o culoare ușor albastră timp de câteva zile după ce ați primit fiecare doză. De asemenea, poate schimba culoarea urinei 
dumneavoastră într-o culoare albastru-verde timp de aproximativ 24 de ore după ce primiți o doză.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Sunați imediat medicul dumneavoastră dacă nu puteți ține o programare pentru a primi o doză de injecție cu 

mitoxantronă.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția cu mitoxantronă poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 
dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

greaţă

vărsături

diaree

constipație

arsuri la stomac

pierderea poftei de mâncare
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răni pe gură și limbă

nasul care curge sau înfundat

rărirea sau căderea părului

modificări în zona din jurul sau sub unghiile mâinilor și picioarelor

perioadele menstruale neregulate sau lipsite

oboseală extremă

slăbiciune

durere de cap

dureri de spate

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

sângerări sau vânătăi neobișnuite

puncte mici roșii sau violete pe piele

urticarie

mâncărime

eczemă

dificultate la inghitire

dificultăți de respirație

leșin

ameţeală

piele palida

îngălbenirea pielii sau a ochilor

convulsii

roșeață, durere, umflare, arsură sau decolorare albastră la locul unde a fost administrată injecția

Injecția cu mitoxantronă 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,
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a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezit, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu mitoxantronă.

Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre injecția cu mitoxantronă.

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

Novantrone®¶

numele lor

DHAD

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