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Инжекция с оксалиплатин
произнася се като (ox al'' i pla' tin)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Оксалиплатин може да причини тежки алергични реакции. Тези алергични реакции могат да се появят в рамките на 

няколко минути след приема на оксалиплатин и да причинят смърт. Уведомете Вашия лекар, ако сте алергични към 

оксалиплатин, карбоплатин (параплатин), цисплатин (платинол) или други лекарства. Ако получите някой от 

следните симптоми, незабавно уведомете Вашия лекар или друг доставчик на здравни услуги: обрив, копривна 

треска, сърбеж, зачервяване на кожата, затруднено дишане или преглъщане, дрезгав глас, усещане, че гърлото Ви 

се затваря, подуване на устните и езика , световъртеж, замаяност или припадък.

защо е предписано това лекарство?

Оксалиплатин се използва с други лекарства за лечение на напреднал рак на дебелото черво или ректума (рак, който започва в 

дебелото черво). Оксалиплатин се използва и с други лекарства за предотвратяване на разпространението на рак на дебелото 

черво при хора, претърпели операция за отстраняване на тумора. Оксалиплатинът е в клас лекарства, наречени 

антинеопластични средства, съдържащи платина. Действа като убива раковите клетки.

как трябва да се използва това лекарство?

Оксалиплатинът се предлага като разтвор (течност), който се инжектира във вена. Оксалиплатин се прилага от лекар или медицинска 

сестра. Обикновено се дава веднъж на четиринадесет дни.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

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 използвате оксалиплатин,

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

билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете устната
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антикоагуланти („разредители на кръвта“) като варфарин (кумадин). 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 бъбречно заболяване.

tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant. Oxaliplatin may harm the fetus. You 
should use birth control to prevent pregnancy during your treatment with oxaliplatin. Talk to your doctor 
about types of birth control that will work for you.If you become pregnant while taking oxaliplatin, call 
your doctor. Do not breast-feed during your treatment with oxaliplatin.

if you are having surgery, including dental surgery, tell the doctor or dentist that you are using 
oxaliplatin.

you should know that oxaliplatin may decrease your ability to fight infection. Stay away from people who 
are sick during your treatment with oxaliplatin.

трябва да знаете, че излагането на студен въздух или предмети може да влоши някои от страничните ефекти на 

оксалиплатин. Не трябва да ядете или пиете нищо по-студено от стайна температура, да докосвате студени предмети, да се 

доближавате до климатици или фризери, да миете ръцете си със студена вода или да излизате навън в студено време, освен 

ако не е абсолютно необходимо в продължение на пет дни след приема на всяка доза оксалиплатин . Ако трябва да излезете 

навън в студено време, носете шапка, ръкавици и шал и покрийте устата и носа си.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

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

Не яжте и не пийте нищо, което е по-студено от стайна температура в продължение на пет дни след приема на всяка доза 

оксалиплатин.

какво да правя, ако пропусна доза?

Обадете се на Вашия лекар възможно най-скоро, ако не можете да запазите час за прием на оксалиплатин. 

Много е важно да получавате лечението си по график.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Оксалиплатин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 
симптоми е тежък или не изчезне:

изтръпване, парене или изтръпване на пръстите на ръцете, краката, ръцете, краката, устата или гърлото

болка в ръцете или краката

повишена чувствителност, особено към студ

намалено усещане за допир

гадене

повръщане

диария

запек

газ
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стомашни болки

киселини в стомаха

рани в устата

загуба на апетит

промяна в способността за вкус на храна

наддаване или загуба на тегло

хълцане

суха уста

болки в мускулите, гърба или ставите

умора

тревожност

депресия

затруднено заспиване или оставане на заспиване

косопад

суха кожа

зачервяване или лющене на кожата на ръцете и краката

изпотяване

зачервяване

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 

изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, незабавно се обадете на Вашия лекар:

препъване или загуба на равновесие при ходене

затруднения с ежедневните дейности като писане или закопчаване на копчета

затруднено говорене

странно усещане в езика

стягане на челюстта

болка в гърдите или натиск

кашлица

недостиг на въздух

възпалено гърло, треска, втрисане и други признаци на инфекция

болка, зачервяване или подуване на мястото, където е инжектиран оксалиплатин

болка при уриниране

намалено уриниране

необичайни синини или кървене
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кървене от носа

кръв в урината

повръщане, което е кърваво или прилича на утайка от кафе

яркочервена кръв в изпражненията

черни и катранени изпражнения

бледа кожа

слабост

проблеми със зрението

подуване на ръцете, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

Оксалиплатин може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато приемате 

това лекарство.

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.

Симптомите на предозиране могат да включват:

недостиг на въздух

хрипове

изтръпване или изтръпване на пръстите на ръцете или краката

повръщане

болка в гърдите

забавено дишане

забавен пулс

стягане на гърлото

диария

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания, за да 

провери реакцията на тялото ви към оксалиплатин.

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.
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рандови имена

Елоксатин®

Последна проверка - 01.09.2010 г

Научете как да цитирате тази страница

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
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