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Омализумаб инжекция
произнася се като (oh mah lye zoo' mab)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инжектирането на омализумаб може да причини сериозни или животозастрашаващи алергични реакции. Може да 

изпитате алергична реакция веднага след инжектиране на доза omalizumab или до 4 дни по-късно. Също така, алергична 

реакция може да възникне след като получите първата доза лекарство или по всяко време по време на лечението с 

омализумаб. Уведомете Вашия лекар, ако сте алергични към инжектиране на омализумаб и ако имате или някога сте 

имали хранителни или сезонни алергии, сериозна или животозастрашаваща алергична реакция към някое лекарство или 

внезапни проблеми с дишането.

Ще получите първата си доза омализумаб в лекарски кабинет или медицинско заведение и допълнителни дози, 

докато Вашият лекар не почувства, че сте в безопасност да приемате омализумаб у дома. Ще останете в кабинета 

известно време след като получите лекарството, за да може Вашият лекар да Ви наблюдава внимателно за признаци 

на алергична реакция. Уведомете Вашия лекар, ако почувствате някой от следните симптоми: хрипове или 

затруднено дишане, задух, кашлица, стягане в гърдите, замаяност, припадък, ускорен или слаб пулс, тревожност, 

усещане, че нещо лошо ще се случи, зачервяване, сърбеж, копривна треска, усещане за топлина, подуване на 

гърлото или езика, стягане в гърлото, дрезгав глас или затруднено преглъщане. Обадете се незабавно на Вашия 

лекар или потърсете незабавна спешна медицинска помощ, ако почувствате някой от тези симптоми, след като 

напуснете Вашия лекар.

Вашият лекар ще Ви предоставя информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за лекарства) всеки 

път, когато получите инжекция с омализумаб. Прочетете внимателно информацията и попитайте Вашия лекар или 

фармацевт, ако имате въпроси. Можете също да посетите уебсайта на Администрацията по храните и лекарствата (FDA) (

http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) или уебсайта на 

производителя, за да получите ръководството за лекарства.

Говорете с Вашия лекар за рисковете от инжектиране на омализумаб.

защо е предписано това лекарство?

Инжекцията с омализумаб се използва за намаляване на броя на пристъпите на астма (внезапни епизоди на 

хрипове, задух и затруднено дишане) при възрастни и деца на 6 и повече години с алергия
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астма (астма, причинена от вдишване на вещества като пърхот, цветен прашец и прахови акари), чиито симптоми не се 

контролират с инхалаторни стероиди. Използва се също за лечение на назални полипи (подуване на лигавицата на носа) 

при възрастни, чиито симптоми не се контролират с инхалаторни стероиди. Омализумаб се използва също за лечение на 

хронична копривна треска без известна причина, която не може успешно да се лекува с антихистаминови лекарства като 

дифенхидрамин (Benadryl), цетиризин (Zyrtec), хидроксизин (Vistaril) и лоратадин (Claritin) при възрастни и деца на 12 

години и по-стари. Омализумаб не се използва за лечение на други форми на копривна треска или алергични състояния. 

Инжектирането на Omalizumab е в клас лекарства, наречени моноклонални антитела. Действа като блокира действието на 

определено естествено вещество в тялото, което причинява симптомите на алергична астма,

как трябва да се използва това лекарство?

Омализумаб за инжектиране се предлага като предварително напълнена спринцовка и като прах, който се смесва с вода, за да се 

инжектира подкожно (под кожата). Когато омализумаб се използва за лечение на алергична астма или назални полипи, той обикновено се 

инжектира веднъж на всеки 2 или 4 седмици. Може да получите една или повече инжекции, в зависимост от вашето тегло и медицинско 

състояние. Когато омализумаб се използва за лечение на хронична копривна треска, обикновено се прилага веднъж на всеки 4 седмици. 

Вашият лекар ще определи продължителността на лечението Ви въз основа на Вашето състояние и колко добре се повлиявате от 

лекарството.

Ако ще инжектирате инжекция с омализумаб сами у дома или ако приятел или роднина ще Ви инжектира 

лекарството, Вашият лекар ще покаже на Вас или на лицето, което ще инжектира лекарството, как да го 

инжектира. Вие и лицето, което ще инжектира лекарството, трябва също да прочетете писмените инструкции за 

употреба, които идват с лекарството.

Проверете предварително напълнената спринцовка, за да се уверите, че срокът на годност, отпечатан върху опаковката, 

не е изтекъл. Като държите спринцовката с покритата игла, насочена надолу, погледнете внимателно течността в 

спринцовката. Течността трябва да е бистра и безцветна до бледокафяво жълта и не трябва да е мътна, обезцветена или 

да съдържа бучки или частици. Обадете се на вашия фармацевт, ако има проблеми с опаковката или спринцовката и не 

инжектирайте лекарството.

Оставете спринцовката да се затопли до стайна температура за 15 до 30 минути далеч от пряка слънчева светлина, преди да 

инжектирате лекарството. Не се опитвайте да затоплите лекарството, като го загреете в микровълнова печка, поставите в гореща 

вода или по друг начин. Инжектирайте омализумаб в рамките на 4 часа след като го извадите от хладилника. Изхвърлете 

използваната спринцовка в устойчив на пробиване контейнер. Говорете с Вашия лекар или фармацевт как да изхвърлите 

устойчивия на пробиване контейнер.

Не сваляйте капачката от предварително напълнената спринцовка, докато не сте готови да инжектирате омализумаб. Не сменяйте 

капачката, след като сте я свалили. Не използвайте спринцовката, ако я изпуснете на пода.

Можете да инжектирате инжекция с омализумаб в предната част на бедрата или навсякъде по корема си, с изключение 

на пъпа (пъпа) и областта 2 инча около него. Ако друг човек инжектира вашето лекарство, може да се използва и 

външната област на горната част на ръцете. Не инжектирайте лекарството в кожа, която е нежна, насинена, червена, 

твърда или непокътната, или която има белези, бенки или синини. Изберете различно място всеки път, когато 

инжектирате лекарството, поне на 1 инч от място, което сте използвали преди. Ако не бъде инжектирана пълната доза, 

обадете се на Вашия лекар или фармацевт.
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Може да отнеме известно време, преди да почувствате пълната полза от инжектирането на омализумаб. Не намалявайте дозата 

на други лекарства за астма, назални полипи или копривна треска и не спирайте да приемате други лекарства, предписани от 

Вашия лекар, освен ако Вашият лекар не Ви каже да го направите. Вашият лекар може да поиска постепенно да намали дозите на 

другите Ви лекарства.

Инжекцията с омализумаб не се използва за лечение на внезапна атака на симптоми на астма. Вашият лекар ще предпише 

краткодействащ инхалатор, който да се използва по време на пристъпи. Говорете с Вашия лекар как да лекувате симптомите на внезапен 

астматичен пристъп. Ако симптомите на астма се влошат или ако имате астматични пристъпи по-често, не забравяйте да говорите с 

Вашия лекар.

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 инжекция с омализумаб,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към омализумаб, други лекарства или към някоя от съставките на 

инжекцията с омализумаб. Посъветвайте се с вашия фармацевт или проверете ръководството за лекарства за списък на 

съставките. Ако ще използвате предварително напълнената спринцовка, уведомете Вашия лекар, ако Вие или лицето, което 

ще Ви инжектира лекарството, сте алергични към гума или латекс.

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

добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: 

алергични инжекции (серия от инжекции, които се правят редовно, за да се предотврати развитието на алергични реакции 

на тялото към определени вещества) и лекарства, които потискат имунната ви система. 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 рак.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
използвате инжекция с омализумаб, обадете се на Вашия лекар.

говорете с Вашия лекар за това дали има риск да развиете инфекция с анкилостома, аскарида, камшик или 
инфекция с червеи (инфекция с червеи, които живеят вътре в тялото). Уведомете Вашия лекар, ако имате или 
някога сте имали инфекция, причинена от червеи. Ако сте изложени на висок риск от развитие на този тип 
инфекция, използването на инжекция с омализумаб може да увеличи шанса действително да се заразите. 
Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно по време и след лечението.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

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

какво да правя, ако пропусна доза?

Ако пропуснете доза инжектиране на омализумаб, обадете се на Вашия лекар възможно най-скоро.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на Omalizumab може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:
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болка, зачервяване, подуване, топлина, парене, синини, твърдост или сърбеж на мястото на инжектиране на 
омализумаб

болка, особено в ставите, ръцете или краката

умора

болка в ухото

главоболие

гадене

подуване във вътрешността на носа, гърлото или синусите

стомашни болки

кървене от носа

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 
изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или раздела СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, 
незабавно се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

треска, мускулни болки, обрив и подути жлези в рамките на 1 до 5 дни след получаване на доза инжекция 
omalizumab

недостиг на въздух

кашляне на кръв

кожни рани

силна болка, изтръпване и изтръпване на ръцете и краката

Някои хора, които са получили инжекция с омализумаб, са имали болка в гърдите, сърдечни удари, кръвни съсиреци в 

белите дробове или краката, временни симптоми на слабост от едната страна на тялото, неясен говор и промени в 

зрението. Няма достатъчно информация, за да се определи дали тези симптоми са причинени от инжектиране на 

омализумаб.

Инжектирането на омализумаб може да увеличи риска от развитие на някои видове рак. Няма достатъчно информация, за да 

се определи дали тези ракови заболявания са причинени от инжектиране на омализумаб.

Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата на това лекарство.

Инжектирането на Omalizumab може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни 

проблеми, докато използвате 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

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 
(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?
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Съхранявайте това лекарство в опаковката, в която е дошъл, далеч от светлина, плътно затворен и далеч от деца. 

Съхранявайте инжекцията omalizumab в хладилник, но не я замразявайте. Изхвърлете всички лекарства, които са 

остарели или вече не са необходими. Говорете с Вашия фармацевт за правилното изхвърляне на Вашето лекарство.

Важно е да държите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре и далече, далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

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.

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания преди и по 

време на лечението, за да провери реакцията на тялото ви към инжектирането на омализумаб.

Преди да направите какъвто и да е лабораторен тест, кажете на Вашия лекар и на лабораторния персонал, че получавате 

инжекция с омализумаб или ако сте получили инжекция с омализумаб през последната година.

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

Xolair®

Последна редакция - 15.06.2021 г

Научете как да цитирате тази страница
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Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по 

здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране

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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