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Micofenolat
pronunțat ca (mye koe fen' oh late)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Risc de malformații congenitale:

Micofenolatul nu trebuie administrat de către femeile însărcinate sau care pot rămâne gravide. Există un 
risc mare ca micofenolatul să provoace avort spontan (pierderea sarcinii) în primele 3 luni de sarcină sau 
să determine copilul să se nască cu malformații congenitale (probleme care sunt prezente la naștere).

Nu trebuie să luați micofenolat dacă sunteți gravidă sau dacă puteți rămâne gravidă. Trebuie să aveți un test de 

sarcină negativ înainte de a începe tratamentul cu micofenolat, din nou 8 până la 10 zile mai târziu, și la 

programările de urmărire de rutină. Trebuie să utilizați un control al nașterii acceptabil în timpul tratamentului 

și timp de 6 săptămâni după ce încetați să luați micofenolat. Medicul dumneavoastră vă va spune ce forme de 

control al nașterii sunt acceptabile pentru dvs. Micofenolatul poate scădea eficacitatea contraceptivelor orale 

(pilulele contraceptive), de aceea este deosebit de important să folosiți o a doua formă de control al nașterii 

împreună cu acest tip de contraceptiv.

Dacă sunteți bărbat cu o parteneră de sex feminin care poate rămâne însărcinată, trebuie să utilizați un control al 

nașterii acceptabil în timpul tratamentului și timp de cel puțin 90 de zile după ultima doză. Nu donați spermă în 

timpul tratamentului și timp de cel puțin 90 de zile după ultima doză.

Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă credeți că dumneavoastră sau partenerul dumneavoastră, sunteți însărcinată sau dacă pierdeți o perioadă menstruală.

Datorită posibilității ca donarea dumneavoastră să se adreseze unei femei care ar putea fi sau rămâne însărcinată, nu 

donați sânge în timpul tratamentului și timp de cel puțin 6 săptămâni după ultima doză.

Riscuri de infecții grave:

Micofenolatul slăbește sistemul imunitar al organismului și poate scădea capacitatea de a lupta împotriva 

infecțiilor. Spălați-vă des pe mâini și evitați persoanele care sunt bolnave în timp ce luați acest medicament. Dacă 

aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră: febră, durere în gât, frisoane 

sau tuse; vânătăi sau sângerări neobișnuite; durere sau arsură în timpul urinării;
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Urinare frecventa; rană sau răni roșii, calde sau care nu se vindecă; drenaj dintr-o rană cutanată; slăbiciune 

generală, oboseală extremă sau senzație de rău; simptome de „gripă” sau „răceală”; durere sau umflare la 

nivelul gâtului, inghinelor sau axilelor; pete albe în gură sau gât; herpes labial; vezicule; dureri de cap sau 

de urechi; sau alte semne de infecție.

Este posibil să fiți infectat cu anumiți viruși sau bacterii, dar să nu aveți niciun semn de infecție. Administrarea 

de micofenolat crește riscul ca aceste infecții să devină mai severe și să provoace simptome. Spuneți medicului 

dumneavoastră dacă aveți orice tip de infecție, cum ar fi hepatita B sau C, inclusiv o infecție care nu provoacă 

simptome.

Micofenolatul poate crește riscul de a dezvolta leucoencefalopatie multifocală progresivă (LMP; o infecție rară a 

creierului care nu poate fi tratată, prevenită sau vindecată și care de obicei provoacă deces sau invaliditate 

severă). Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată LMP sau o altă afecțiune care vă 

afectează sistemul imunitar, cum ar fi virusul imunodeficienței umane (HIV); sindromul imunodeficienței 

dobândite (SIDA); sarcoidoză (o afecțiune care provoacă umflarea plămânilor și, uneori, în alte părți ale 

corpului); leucemie (cancer care face ca prea multe celule sanguine să fie produse și eliberate în sânge); sau 

limfom. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră: slăbiciune 

pe o parte a corpului sau la nivelul picioarelor; dificultate sau incapacitate de a vă controla mușchii; confuzie 

sau dificultăți de a gândi clar; instabilitate; pierderea memoriei; dificultăți de a vorbi sau de a înțelege ceea ce 

spun alții; sau o lipsă de interes sau îngrijorare pentru activitățile obișnuite sau lucruri la care de obicei îți pasă.

Micofenolatul vă poate crește riscul de a dezvolta anumite tipuri de cancer, inclusiv limfomul (un tip de cancer care se 

dezvoltă în sistemul limfatic) și cancerul de piele. Spuneți medicului dumneavoastră dacă dumneavoastră sau cineva din 

familia dumneavoastră aveți sau a avut vreodată cancer de piele. Evitați expunerea inutilă sau prelungită la lumina solară 

reală și artificială (paturi de bronzat, lămpi solare) și terapia cu lumină și purtați îmbrăcăminte de protecție, ochelari de 

soare și protecție solară (cu un factor SPF de 30 sau mai mult). Acest lucru va ajuta la scăderea riscului de a dezvolta cancer 

de piele. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele simptome: durere sau umflare la 

nivelul gâtului, inghinal sau axile; o nouă durere sau umflătură a pielii; o schimbare a mărimii sau culorii unei alunițe; o 

leziune maronie sau neagră a pielii (durere) cu margini neuniforme sau o parte a leziunii care nu seamănă cu cealaltă; 

modificări ale pielii; răni care nu se vindecă; febră inexplicabilă; oboseala care nu dispare; sau pierderea în greutate.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa de informații pentru pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) 

atunci când începeți tratamentul cu micofenolat și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție 

informațiile și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți 

vizita site-ul web al Food and Drug Administration (FDA).http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]

pentru a obține Ghidul de medicamente.

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

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la micofenolat.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a lua micofenolat.
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de ce este prescris acest medicament?

Micofenolatul (CellCept) este utilizat împreună cu alte medicamente pentru a ajuta la prevenirea respingerii organului 

transplantat (atacul organului transplantat de către sistemul imunitar al persoanei care primește organul) la adulții care au 

primit transplant de inimă și ficat și la adulți și copii cu vârsta de 3 luni și mai în vârstă care au primit transplant de rinichi. 

Micofenolatul (Myfortic) este utilizat împreună cu alte medicamente pentru a ajuta la prevenirea respingerii transplanturilor 

de rinichi de către organism. Micofenolatul face parte dintr-o clasă de medicamente numite agenți imunosupresori. 

Acționează prin slăbirea sistemului imunitar al organismului, astfel încât să nu atace și să respingă organul transplantat.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Micofenolatul se prezintă sub formă de capsulă, tabletă, tabletă cu eliberare întârziată (eliberează medicamentul în 

intestin) și suspensie (lichid) pentru administrare pe cale orală. De obicei, se ia de două ori pe zi pe stomacul gol (1 oră 

înainte sau 2 ore după masă sau băut, cu excepția cazului în care medicul dumneavoastră vă spune altfel). Luați 

micofenolat la aproximativ aceleași ore în fiecare zi și încercați să vă distanțați dozele la aproximativ 12 ore. Urmați cu 

atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice 

parte pe care nu o înțelegeți. Luați micofenolatul exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați 

mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Medicamentul din comprimatul cu eliberare întârziată (Myfortic) este absorbit în mod diferit de organism 
decât medicamentul din suspensie, comprimat și capsulă (CellCept). Aceste produse nu pot fi înlocuite unele 
cu altele. De fiecare dată când ați completat rețeta, asigurați-vă că ați primit produsul potrivit. Dacă credeți că 
ați primit un medicament greșit, discutați imediat cu medicul dumneavoastră și cu farmacistul.

Înghițiți comprimatele, comprimatele cu eliberare întârziată și capsulele întregi; nu le despicați, mestecați sau zdrobiți. Nu 

deschideți capsulele.

Nu amestecați suspensia de micofenolat cu niciun alt medicament.

Aveți grijă să nu vărsați suspensia sau să o stropiți pe piele. Dacă suspensia ajunge pe piele, spălați 
bine zona cu apă și săpun. Dacă intră suspensia în ochi, clătiți cu apă plată. Utilizați prosoape de 
hârtie umede pentru a șterge orice lichid vărsat.

Micofenolatul ajută la prevenirea respingerii transplantului de organe doar atâta timp cât luați medicamentul. 

Continuați să luați micofenolat chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați micofenolat fără a discuta cu medicul 

dumneavoastră.

există utilizări pentru acest medicament

Micofenolatul este, de asemenea, utilizat pentru a trata boala Crohn (o afecțiune în care organismul atacă mucoasa tractului digestiv, 

provocând durere, diaree, scădere în greutate și febră). Discutați cu medicul dumneavoastră despre posibilele riscuri ale utilizării acestui 

medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.
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ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua micofenolat,
spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la micofenolat, acid micofenolic, orice alte 
medicamente sau oricare dintre ingredientele produsului cu micofenolat sau acid micofenolic pe care îl luați. Dacă 
luați micofenolat lichid, spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la aspartam sau 
sorbitol. 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 oricare dintre următoarele: cărbune activ; aciclovir (Zovirax); anumite antibiotice, cum ar fi amoxicilină și acid 
clavulanic (Augmentin), ciprofloxacină (Cipro) și sulfametoxazol/trimetoprim (Bactrim); azatioprină (Azasan, Imuran); 
colestiramină (Prevalite); ganciclovir (Cytovene, Valcyte); alte medicamente care suprimă sistemul imunitar; isavuconazonium 
(Cresemba); probenecid (Probalan); inhibitori ai pompei de protoni, cum ar fi lansoprazol (Dexilant, Prevacid) și pantoprazol 
(Protonix); rifampin (Rifadin, Rimactane, în Rifamate, Rifater); telmisartan (Micardis, în Twynsta); valaciclovir (Valtrex); și 
valganciclovir (Valcyte). De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă luați o combinație de norfloxacină (Noroxin) și 
metronidazol (Flagyl). Multe alte medicamente pot interacționa și cu micofenolatul, așa că asigurați-vă că spuneți medicului 
dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă. De asemenea, 
asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră dacă încetați să luați oricare dintre medicamentele dumneavoastră. Este 
posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru 
efectele secundare.

dacă luați sevelamer (Renagel, Renvela) sau antiacide care conțin magneziu sau aluminiu, luați-
le la 2 ore după ce luați micofenolat.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată sindromul Lesch-Nyhan sau sindromul Kelley-
Seegmiller (boli moștenite care provoacă niveluri ridicate ale unei anumite substanțe în sânge, dureri articulare și 
probleme cu mișcarea și comportamentul); anemie (un număr mai mic decât normal de globule roșii); neutropenie 
(număr mai mic decât normal de globule albe); ulcere sau orice boală care vă afectează stomacul, intestinele sau 
sistemul digestiv; orice tip de cancer; sau boli ale rinichilor sau ficatului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați.

trebuie să știți că micofenolatul vă poate face somnolent, confuz, amețit, amețeli sau poate provoca tremurări 
incontrolabile ale unei părți a corpului. Nu conduceți o mașină și nu folosiți utilaje până nu știți cum vă afectează 
acest medicament.

nu vă vaccinați fără să discutați cu medicul dumneavoastră. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă trebuie să vă vaccinați 

împotriva gripei înainte sau în timpul tratamentului, deoarece administrarea de micofenolat vă poate crește riscul de infecție.

dacă aveți fenilcetonurie (PKU, o afecțiune moștenită în care trebuie urmată o dietă specială pentru a 
preveni afectarea creierului care poate provoca dizabilitate intelectuală severă), trebuie să știți că 
suspensia de micofenolat conține aspartam, o sursă de fenilalanină.

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?

Dacă luați comprimat, capsulă sau suspensie de micofenolat (Cellcept), luați doza uitată imediat ce vă amintiți. Cu 

toate acestea, dacă următoarea doză este la mai puțin de 2 ore distanță, săriți peste doza omisă și
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continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza omisă.

Dacă luați comprimat de micofenolat cu eliberare întârziată (Myfortic), luați doza uitată imediat ce vă amintiți. Cu 

toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă și continuați programul 

obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza omisă.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

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

simptome este severe sau nu dispare:

constipație

dureri de stomac sau umflare

greaţă

vărsături

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

durere, în special la nivelul spatelui, mușchilor sau articulațiilor

durere de cap

gaz

senzație de înțepături, furnicături sau arsură pe piele

rigiditate sau slăbiciune musculară

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

diaree, durere bruscă de stomac severă

umflarea mâinilor, brațelor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

respiratie dificila

dureri în piept

eczemă

mâncărime

bătăi rapide ale inimii

ameţeală

leșin

lipsa de energie

piele palida

sângerări sau vânătăi neobișnuite

scaune negre și gudronoase
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sânge roșu în scaune

vărsături sângeroase

vărsături care arată ca zațul de cafea

sânge în urină

îngălbenirea pielii sau a ochilor

Micofenolatul poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 

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).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie). Suspensia de micofenolat poate 
fi, de asemenea, păstrată la frigider. Nu înghețați suspensia de micofenolat. Aruncați orice suspensie de 
micofenolat neutilizată după 60 de zile.

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii 

și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai 

bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau 

contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați 

site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe 

informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii 

mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și 

plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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 următoarele:

dureri de stomac

greaţă
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vărsături

arsuri la stomac

diaree

febră, durere în gât, frisoane, tuse și alte semne de infecție

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți 

despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (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

CellCept®

Myfortic®
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