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AVERTISMENT IMPORTANT:

Injecția cu omalizumab poate provoca reacții alergice grave sau care pun viața în pericol. Este posibil să aveți o 

reacție alergică imediat după ce ați primit o doză de omalizumab injectabil sau până la 4 zile mai târziu. De 

asemenea, o reacție alergică poate apărea după ce primiți prima doză de medicament sau în orice moment în timpul 

tratamentului cu omalizumab. Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți alergic la injecția cu omalizumab și 

dacă aveți sau ați avut vreodată alergii alimentare sau sezoniere, o reacție alergică gravă sau care pune viața în 

pericol la orice medicament sau probleme bruște de respirație.

Veți primi prima doză de omalizumab într-un cabinet medical sau într-o unitate medicală și doze suplimentare până când 

medicul dumneavoastră consideră că sunteți în siguranță să primiți omalizumab acasă. Veți rămâne la cabinet pentru ceva 

timp după ce primiți medicamentul, astfel încât medicul dumneavoastră să vă poată urmări îndeaproape pentru orice semne 

de reacție alergică. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele simptome: respirație șuierătoare 

sau dificultăți de respirație, dificultăți de respirație, tuse, constrângere în piept, amețeli, leșin, bătăi rapide sau slabe ale 

inimii, anxietate, senzația că ceva rău este pe cale să se întâmple, înroșire, mâncărime, urticarie, senzație de căldură, umflare 

a gâtului sau a limbii, constricție în gât, voce răgușită sau dificultăți la înghițire. Adresați-vă imediat medicului 

dumneavoastră sau solicitați imediat asistență medicală de urgență dacă aveți oricare dintre aceste simptome după ce 

părăsiți medicul.

Medicul dumneavoastră vă va oferi fișa de informații pentru pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) de 

fiecare dată când primiți o injecție cu omalizumab. 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/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/

ucm085729.htm]) sau site-ul web al producătorului pentru a obține Ghidul de medicamente.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a primi omalizumab injectabil.

de ce este prescris acest medicament?

Omalizumab injectabil este utilizat pentru a reduce numărul de crize de astm bronșic (episoade bruște de respirație 

șuierătoare, dificultăți de respirație și dificultăți de respirație) la adulți și copii cu vârsta de 6 ani și peste cu alergie.
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astm bronșic (astm cauzat de inhalarea de substanțe precum mătreața, polenul și acarienii) ale cărui simptome nu 
sunt controlate cu steroizi inhalatori. De asemenea, este utilizat pentru a trata polipii nazali (umflarea mucoasei 
nasului) la adulții ale căror simptome nu sunt controlate cu steroizi inhalatori. Omalizumab este, de asemenea, 
utilizat pentru a trata urticaria cronică fără o cauză cunoscută care nu poate fi tratată cu succes cu medicamente 
antihistaminice, cum ar fi difenhidramină (Benadryl), cetirizină (Zyrtec), hidroxizină (Vistaril) și loratadină (Claritin) la 
adulți și copii cu vârsta de 12 ani. si mai vechi. Omalizumab nu este utilizat pentru a trata alte forme de urticarie sau 
afecțiuni alergice. Injecția cu omalizumab face parte dintr-o clasă de medicamente numite anticorpi monoclonali. 
Acționează prin blocarea acțiunii unei anumite substanțe naturale în organism care provoacă simptomele astmului 
alergic,

cum trebuie utilizat acest medicament?

Omalizumab injectabil vine sub formă de seringă preumplută și sub formă de pulbere care trebuie amestecată cu apă pentru a fi injectată 

subcutanat (sub piele). Când omalizumab este utilizat pentru tratarea astmului alergic sau a polipilor nazali, acesta este de obicei injectat o 

dată la 2 sau 4 săptămâni. Este posibil să primiți una sau mai multe injecții, în funcție de greutatea dumneavoastră și de starea 

dumneavoastră medicală. Când omalizumab este utilizat pentru a trata urticaria cronică, se administrează de obicei o dată la 4 săptămâni. 

Medicul dumneavoastră va determina durata tratamentului dumneavoastră în funcție de starea dumneavoastră și de cât de bine 

răspundeți la medicament.

Dacă vă veți injecta singur injecția de omalizumab acasă sau dacă un prieten sau o rudă vă va injecta medicamentul, 
medicul dumneavoastră vă va arăta dumneavoastră sau persoanei care va injecta medicamentul cum să îl injectați. 
Tu și persoana care va injecta medicamentul trebuie să citiți, de asemenea, instrucțiunile scrise de utilizare care vin 
cu medicamentul.

Verificați seringa preumplută pentru a vă asigura că nu a depășit data de expirare imprimată pe ambalaj. 
Ținând seringa cu acul acoperit îndreptat în jos, priviți cu atenție lichidul din seringă. Lichidul trebuie să fie 
limpede și incolor până la galben maroniu pal și nu trebuie să fie tulbure sau decolorat sau să conțină bulgări 
sau particule. Sunați-vă farmacistul dacă există probleme cu ambalajul sau cu seringa și nu injectați 
medicamentul.

Lăsați seringa să se încălzească la temperatura camerei timp de 15 până la 30 de minute departe de lumina directă a soarelui 

înainte de a injecta medicamentul. Nu încercați să încălziți medicamentul încălzindu-l într-un cuptor cu microunde, punându-l în 

apă fierbinte sau prin orice altă metodă. Injectați omalizumab în decurs de 4 ore după ce îl scoateți din frigider. Aruncați seringa 

folosită într-un recipient rezistent la perforare. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul despre cum să eliminați 

recipientul rezistent la perforare.

Nu scoateți capacul seringii preumplute până când nu sunteți gata să vă injectați omalizumab. Nu înlocuiți 
capacul după ce l-ați îndepărtat. Nu folosiți seringa dacă o scăpați pe podea.

Puteți injecta injecție de omalizumab pe partea din față a coapselor sau oriunde pe stomac, cu excepția buricului 
(buricul) și a zonei de 2 inci din jurul acestuia. Dacă o altă persoană vă injectează medicamentul, poate fi utilizată și 
zona exterioară a brațelor. Nu injectați medicamentul în pielea sensibilă, învinețită, roșie, tare sau intactă sau care 
are cicatrici, alunițe sau vânătăi. Alegeți un loc diferit de fiecare dată când injectați medicamentul, la cel puțin 1 inch 
distanță de un loc pe care l-ați folosit înainte. Dacă nu se injectează doza completă, adresați-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.
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Poate dura ceva timp înainte de a simți beneficiul complet al injecției cu omalizumab. Nu reduceți doza de alte medicamente 

pentru astm, polipi nazali sau urticarie și nu încetați să luați orice alt medicament care v-a fost prescris de medicul dumneavoastră 

decât dacă medicul dumneavoastră vă spune să faceți acest lucru. Este posibil ca medicul dumneavoastră să dorească să scadă 

treptat dozele celorlalte medicamente.

Omalizumab injectabil nu este utilizat pentru a trata un atac brusc de simptome de astm. Medicul dumneavoastră vă va prescrie un inhalator cu 

acțiune scurtă de utilizat în timpul atacurilor. Discutați cu medicul dumneavoastră despre cum să tratați simptomele unui atac de astm brusc. Dacă 

simptomele astmului dumneavoastră se agravează sau dacă aveți crize de astm mai des, asigurați-vă că discutați cu medicul dumneavoastră.

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 o injecție cu omalizumab,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la omalizumab, la orice alte medicamente sau la oricare 
dintre ingredientele din injecția cu omalizumab. Întrebați-vă farmacistul sau consultați Ghidul de medicamente pentru o listă a 
ingredientelor. Dacă veți folosi seringa preumplută, spuneți medicului dumneavoastră dacă dumneavoastră sau persoana care 
vă va injecta medicamentul sunteți alergic la cauciuc sau latex.

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: injecții pentru alergii (o serie de injecții administrate în mod regulat pentru a preveni dezvoltarea reacțiilor 

alergice la anumite substanțe) și medicamente care vă suprimă sistemul imunitar. 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 cancer.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți 
gravidă în timp ce utilizați injecție cu omalizumab, sunați-vă medicul.

discutați cu medicul dumneavoastră dacă există riscul de a dezvolta o infecție cu anchilostoma, vierme rotunzi 
sau vierme (infecție cu viermi care trăiesc în interiorul corpului). Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți 
sau ați avut vreodată orice tip de infecție cauzată de viermi. Dacă aveți un risc crescut de a dezvolta acest tip de 
infecție, utilizarea injecției cu omalizumab poate crește șansa de a vă infecta efectiv. Medicul dumneavoastră vă 
va monitoriza cu atenție în timpul și după tratament.

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 omiteți o doză de injecție cu omalizumab, adresați-vă medicului dumneavoastră cât mai curând posibil.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția cu omalizumab poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 

dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:
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durere, roșeață, umflare, căldură, arsură, vânătăi, duritate sau mâncărime în locul în care a fost injectat 
omalizumab

durere, în special la nivelul articulațiilor, brațelor sau picioarelor

oboseală

Durere la ureche

durere de cap

greaţă

umflare în interiorul nasului, gâtului sau sinusurilor

dureri de stomac

sângerări din nas

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

febră, dureri musculare, erupții cutanate și glandele umflate în decurs de 1 până la 5 zile după administrarea unei doze de injecție cu 

omalizumab

dificultăți de respirație

tusind cu sânge

răni ale pielii

durere severă, amorțeală și furnicături în mâini și picioare

Unii oameni care au primit injecție cu omalizumab au avut dureri în piept, atacuri de cord, cheaguri de sânge în 
plămâni sau picioare, simptome temporare de slăbiciune pe o parte a corpului, vorbire tulbure și modificări ale 
vederii. Nu există suficiente informații pentru a determina dacă aceste simptome sunt cauzate de injecția cu 
omalizumab.

Injecția cu omalizumab poate crește riscul de a dezvolta anumite tipuri de cancer. Nu există suficiente informații 

pentru a determina dacă aceste tipuri de cancer sunt cauzate de injecția cu omalizumab.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării acestui medicament.

Injecția cu omalizumab poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în 

timp ce utilizați 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?
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Păstrați acest medicament în ambalajul în care a venit, ferit de lumină, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați 

injecția de omalizumab la frigider, dar nu o congelați. Aruncați orice medicament care este învechit sau nu mai este 

necesar. Discutați cu farmacistul despre eliminarea corectă a medicamentelor dumneavoastră.

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]

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.

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?

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

timpul tratamentului pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu omalizumab.

Înainte de a efectua orice test de laborator, spuneți medicului dumneavoastră și personalului de laborator că vi se 

administrează injecție cu omalizumab sau dacă ați primit o injecție cu omalizumab în ultimul an.

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

Xolair®
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