
Acasă →Medicamente, plante și suplimente → Ondansetron injectabil

Adresa URL a acestei pagini: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606022.html

Ondansetron injectabil
pronunțat ca (on dan' se tron)

de ce este prescris acest medicament?

Injecția cu Ondansetron este utilizată pentru a preveni greața și vărsăturile cauzate de chimioterapie și intervenții chirurgicale 

pentru cancer. Ondansetronul face parte dintr-o clasă de medicamente numite serotonină 5-HT3antagonişti ai receptorilor. 

Acționează prin blocarea acțiunii serotoninei, o substanță naturală care poate provoca greață și vărsături.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Ondansetronul vine sub formă de soluție (lichid) pentru a fi injectat intravenos (într-o venă) sau intramuscular (într-un mușchi) de 

către un furnizor de servicii medicale într-un spital sau clinică. Când ondansetronul este utilizat pentru a preveni greața și 

vărsăturile cauzate de chimioterapie, se administrează de obicei cu 30 de minute înainte de începerea chimioterapiei. Doze 

suplimentare pot fi administrate la 4 ore după prima doză de ondansetron și la 8 ore după prima doză de ondansetron, dacă este 

necesar. Când ondansetronul este utilizat pentru a preveni greața și vărsăturile cauzate de intervenții chirurgicale, de obicei este 

administrat chiar înainte de intervenția chirurgicală. Ondansetron este, de asemenea, uneori administrat după operație pacienților 

care au greață și vărsături și care nu au primit ondansetron înainte de operație.

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a utiliza ondansetron,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la ondansetron, alosetron (Lotronex), dolasetron 
(Anzemet), granisetron (Kytril), palonosetron (Aloxi) sau la orice alte medicamente: sau la oricare dintre ingredientele 
injectării cu ondansetron. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră dacă luați apomorfină (Apokyn). Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să 
nu utilizați ondansetron dacă primiți acest medicament.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție 
medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. 
Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: amiodarona (Cordarone, Pacerone); azitromicină (Zithromax); 
anumite medicamente pentru convulsii, cum ar fi carbamazepina (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol) sau fenitoina 
(Dilantin); clorochină (Aralen); clorpromazină; citalopram (Celexa); claritromicină (Biaxin, în Prevpac); diuretice („pastile 
de apă”); eritromicină (EES, Erythrocin, altele); fentanil (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys); 
flecainidă; haloperidol (Haldol); litiu (Lithobid); medicamente pentru tratarea migrenelor, cum ar fi almotriptan (Axert), 
eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex) și zolmitriptan 
(Zomig); albastru de metil;
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mirtazapină (Remeron); inhibitori de monoaminoxidază (MAO) incluzând izocarboxazid (Marplan), linezolid 
(Zyvox), fenelzină (Nardil), selegilină (Eldepryl, Emsam, Zelapar) și tranilcipromină (Parnate); moxifloxacină 
(Avelox); pentamidină (Nebu-Pent); pimozidă (Orap); procainamidă; chinidină; rifampin (Rifadin, Rimactane, în 
Rifamate, în Rifater); inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei/norepinefrinei (SNRI) cum ar fi desvenlafaxina 
(Khedezla, Pristiq), duloxetina (Cymbalta) și venlafaxina (Effexor XR); inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei 
(ISRS), cum ar fi citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetină (Prozac, Sarafem, în Symbyax), 
fluvoxamină (Luvox), paroxetină (Brisdelle, Paxil, Pexeva) și sertralină (Zoloft); sotalol (Betapace, Sorine); 
tioridazină; tramadol (Conzip, Ultram, în Ultracet); și vandetanib (Caprelsa). Este posibil ca medicul 
dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu mai multă atenție 
pentru efectele secundare. Multe alte medicamente pot interacționa, de asemenea, cu ondansetron, așa că 
asigurați-vă că îi spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și despre 
cele care nu apar pe această listă.

spuneți medicului dumneavoastră dacă dumneavoastră sau cineva din familia dumneavoastră aveți sau ați avut vreodată 
sindrom QT lung (afecțiune care crește riscul de a dezvolta bătăi neregulate ale inimii care poate provoca leșin sau moarte 
subită) sau un alt tip de bătăi neregulate ale inimii sau problemă de ritm cardiac, sau dacă aveți sau ați avut vreodată un nivel 
scăzut de magneziu sau potasiu în sânge, insuficiență cardiacă (IC; afecțiune în care inima nu poate pompa suficient sânge în 
alte părți ale corpului) sau boală hepatică.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 

timp ce primiți ondansetron, adresați-vă medicului dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Cu excepția cazului în care medicul dumneavoastră vă spune altfel, continuați dieta obișnuită.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

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

este severe sau nu dispare:

durere de cap

constipație

somnolenţă

senzație de frig sau frisoane

durere, arsură, amorțeală sau furnicături în mâini sau picioare

febră

durere la locul injectării, roșeață, umflare, căldură sau arsură

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați 
imediat medicului dumneavoastră sau solicitați tratament medical de urgență:

eczemă

urticarie

mâncărime

umflarea ochilor, feței, buzelor, limbii, gâtului, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

răguşeală
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dificultăți de respirație sau de înghițire

dureri în piept

dificultăți de respirație

amețeli, amețeli sau leșin

bătăi rapide, lente sau neregulate ale inimii

vedere încețoșată sau pierderea vederii

amețeli

agitaţie

halucinații (a vedea lucruri sau a auzi voci care nu există)

febră

transpirație excesivă

confuzie

greață, vărsături sau diaree

pierderea coordonării

mușchii înțepeni sau tremurători

convulsii

coma (pierderea cunostintei)

Ondansetronul 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?

Acest medicament va fi păstrat în spital sau clinică.

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:

pierderea bruscă a vederii pentru o perioadă scurtă de timp

amețeli sau amețeli
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leșin

constipație

bătăi neregulate ale inimii

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră.

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

Zofran®Injecţie
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