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Injecție cu oxaliplatină
pronunțat ca (ox al'' i pla' tin)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Oxaliplatina poate provoca reacții alergice severe. Aceste reacții alergice pot apărea în câteva minute după ce ați 

primit oxaliplatin și pot provoca moartea. Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți alergic la oxaliplatin, 

carboplatin (Paraplatin), cisplatin (Platinol) sau orice alte medicamente. Dacă prezentați oricare dintre următoarele 

simptome, spuneți imediat medicului dumneavoastră sau altui furnizor de asistență medicală: erupție cutanată, 

urticarie, mâncărime, înroșire a pielii, dificultăți de respirație sau de înghițire, răgușeală, senzație de închidere a 

gâtului, umflare a buzelor și a limbii. , amețeli, amețeli sau leșin.

de ce este prescris acest medicament?

Oxaliplatina este utilizată împreună cu alte medicamente pentru a trata cancerul avansat de colon sau rectal (cancer care începe în intestinul gros). 

Oxaliplatina este, de asemenea, utilizată împreună cu alte medicamente pentru a preveni răspândirea cancerului de colon la persoanele care au 

suferit o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea tumorii. Oxaliplatina face parte dintr-o clasă de medicamente numite agenți antineoplazici 

care conțin platină. Funcționează prin uciderea celulelor canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Oxaliplatina vine sub formă de soluție (lichid) pentru a fi injectată într-o venă. Oxaliplatina este administrată de un medic sau de o asistentă 

medicală. De obicei, se administrează o dată la paisprezece zile.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

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 utiliza oxaliplatina,

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 oral
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anticoagulante („diluanți ai sângelui”), cum ar fi warfarina (Coumadin). 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 boală de rinichi.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Oxaliplatina poate dăuna fătului. Ar 

trebui să utilizați contraceptive pentru a preveni sarcina în timpul tratamentului cu oxaliplatină. Discutați cu medicul 

dumneavoastră despre tipurile de control al nașterii care vă vor funcționa. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați oxaliplatin, sunați-

l pe medicul dumneavoastră. Nu alăptați în timpul tratamentului cu oxaliplatină.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că utilizați 

oxaliplatin.

trebuie să știți că oxaliplatina vă poate reduce capacitatea de a lupta împotriva infecțiilor. Stați departe de persoanele care 
sunt bolnave în timpul tratamentului cu oxaliplatină.

trebuie să știți că expunerea la aer rece sau la obiecte poate agrava unele dintre efectele secundare ale oxaliplatinei. Nu 
trebuie să mâncați sau să beți nimic mai rece decât temperatura camerei, să atingeți obiecte reci, să vă apropiați de aparatele 
de aer condiționat sau congelatoare, să vă spălați pe mâini în apă rece sau să ieșiți afară pe vreme rece, cu excepția cazului în 
care este absolut necesar timp de cinci zile după ce ați primit fiecare doză de oxaliplatin. . Dacă trebuie să ieși afară pe vreme 
rece, purtați o pălărie, mănuși și o eșarfă și acoperiți-vă gura și nasul.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

Nu mâncați și nu beți nimic mai rece decât temperatura camerei timp de cinci zile după ce ați primit fiecare doză 

de oxaliplatină.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Adresați-vă medicului dumneavoastră cât mai curând posibil dacă nu puteți ține o programare pentru a primi 

oxaliplatin. Este foarte important să primiți tratamentul la timp.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

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

este severe sau nu dispare:

amorțeală, arsură sau furnicături la degete de la mâini, picioare, mâini, picioare, gură sau gât

durere în mâini sau picioare

sensibilitate crescută, în special la frig

scăderea simțului tactil

greaţă

vărsături

diaree

constipație

gaz
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dureri de stomac

arsuri la stomac

răni în gură

pierderea poftei de mâncare

modificarea capacității de a gusta mâncarea

creșterea sau pierderea în greutate

sughitul

gură uscată

dureri musculare, de spate sau articulare

oboseală

anxietate

depresie

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

Pierderea parului

piele uscata

înroșirea sau descuamarea pielii mâinilor și picioarelor

transpiraţie

înroșirea

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

poticnirea sau pierderea echilibrului la mers

dificultăți cu activitățile de zi cu zi, cum ar fi scrisul sau fixarea nasturii

dificultate de vorbire

senzație ciudată în limbă

strângerea maxilarului

durere sau presiune în piept

tuse

dificultăți de respirație

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

durere, roșeață sau umflare în locul în care a fost injectat oxaliplatin

durere la urinare

scăderea urinării

vânătăi sau sângerări neobișnuite
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sângerare nazale

sânge în urină

vărsături sângeroase sau care arată ca zațul de cafea

sânge roșu aprins în scaun

scaune negre și gudronoase

piele palida

slăbiciune

probleme cu vederea

umflarea brațelor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

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

acest medicament.

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.

Simptomele supradozajului pot include:

dificultăți de respirație

respiraţie şuierătoare

amorțeală sau furnicături la nivelul degetelor de la mâini sau de la picioare

vărsături

dureri în piept

respirație încetinită

bătăile inimii încetinite

strângerea gâtului

diaree

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la oxaliplatină.

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.
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nume rand

Eloxatin®
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