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Injeção de Oxaliplatina
pronunciado como (ox al'' i pla' estanho)

AVISO IMPORTANTE:

A oxaliplatina pode causar reações alérgicas graves. Estas reações alérgicas podem ocorrer alguns minutos após 

receber a oxaliplatina e podem causar a morte. Informe o seu médico se você é alérgico a oxaliplatina, carboplatina 

(Paraplatina), cisplatina (Platinol) ou qualquer outro medicamento. Se sentir algum dos seguintes sintomas, informe 

imediatamente o seu médico ou outro profissional de saúde: erupção cutânea, urticária, comichão, vermelhidão da 

pele, dificuldade em respirar ou engolir, rouquidão, sensação de que a garganta está a fechar, inchaço dos lábios e 

da língua , tonturas, vertigens ou desmaios.

por que este medicamento é prescrito?

A oxaliplatina é usada com outros medicamentos para tratar câncer avançado de cólon ou retal (câncer que começa no intestino 

grosso). A oxaliplatina também é usada com outros medicamentos para evitar que o câncer de cólon se espalhe em pessoas que 

fizeram cirurgia para remover o tumor. A oxaliplatina está em uma classe de medicamentos chamados agentes antineoplásicos 

contendo platina. Funciona matando as células cancerígenas.

como este medicamento deve ser usado?

A oxaliplatina vem como uma solução (líquida) para ser injetada na veia. A oxaliplatina é administrada por um médico ou enfermeiro. 

Geralmente é administrado uma vez a cada quatorze dias.

Peça ao seu farmacêutico ou médico uma cópia das informações do fabricante para o paciente.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de usar oxaliplatina,

informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos 
nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar oral
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anticoagulantes ("afinadores do sangue"), como a varfarina (Coumadin). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus 
medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se tem ou já teve doença renal.

informe o seu médico se estiver grávida ou planeia engravidar. A oxaliplatina pode prejudicar o feto. Você deve usar 
controle de natalidade para evitar a gravidez durante o tratamento com oxaliplatina. Converse com seu médico sobre os 
tipos de controle de natalidade que funcionarão para você. Se você engravidar enquanto estiver tomando oxaliplatina, ligue 
para seu médico. Não amamente durante o tratamento com oxaliplatina.

se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a utilizar 

oxaliplatina.

você deve saber que a oxaliplatina pode diminuir sua capacidade de combater infecções. Fique longe de 
pessoas doentes durante o tratamento com oxaliplatina.

você deve saber que a exposição ao ar frio ou a objetos pode piorar alguns dos efeitos colaterais da oxaliplatina. Você 
não deve comer ou beber nada mais frio que a temperatura ambiente, tocar em objetos frios, aproximar-se de 
aparelhos de ar condicionado ou freezers, lavar as mãos em água fria ou sair em clima frio, a menos que seja 
absolutamente necessário por cinco dias após receber cada dose de oxaliplatina. . Se você precisar sair de casa no 
tempo frio, use um chapéu, luvas e um cachecol e cubra a boca e o nariz.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

Não coma ou beba nada mais frio que a temperatura ambiente por cinco dias após receber cada dose de 
oxaliplatina.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Ligue para o seu médico o mais rápido possível se não puder comparecer a uma consulta para receber oxaliplatina. É 

muito importante que você receba seu tratamento dentro do prazo.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

A oxaliplatina pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for 
grave ou não desaparecer:

dormência, queimação ou formigamento nos dedos das mãos, dedos dos pés, mãos, pés, boca ou garganta

dor nas mãos ou pés

aumento da sensibilidade, especialmente ao frio

diminuição da sensação de toque

náusea

vômito

diarréia

constipação

gás
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dor de estômago

azia

feridas na boca

perda de apetite

mudança na capacidade de saborear alimentos

ganho ou perda de peso

soluços

boca seca

dores musculares, nas costas ou nas articulações

cansaço

ansiedade

depressão

dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

perda de cabelo

pele seca

vermelhidão ou descamação da pele nas mãos e pés

sudorese

rubor

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas ou os listados na 
secção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE, contacte o seu médico imediatamente:

tropeçar ou perda de equilíbrio ao caminhar

dificuldade com atividades cotidianas, como escrever ou apertar botões

dificuldade em falar

sensação estranha na língua

aperto da mandíbula

dor ou pressão no peito

tosse

falta de ar

dor de garganta, febre, calafrios e outros sinais de infecção

dor, vermelhidão ou inchaço no local onde a oxaliplatina foi injetada

dor ao urinar

diminuição da micção

hematomas ou sangramentos incomuns
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sangramento nasal

sangue na urina

vômito que é sangrento ou parece borra de café

sangue vermelho brilhante nas fezes

fezes pretas e alcatroadas

pele pálida

fraqueza

problemas de visão

inchaço dos braços, mãos, pés, tornozelos ou pernas

A oxaliplatina pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este 

medicamento.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão 

disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma 

convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir:

falta de ar

chiado

dormência ou formigamento nos dedos das mãos ou dos pés

vômito

dor no peito

respiração lenta

batimento cardíaco lento

aperto da garganta

diarréia

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. Seu médico solicitará alguns exames de laboratório para 

verificar a resposta do seu corpo à oxaliplatina.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem 

receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos 

alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é 

uma informação importante para levar com você em caso de emergência.
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nomes de rands

Eloxatina®
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