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Paclitaxel (cu albumină) Injecție
pronunțat ca (pak'' li tax' el)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Paclitaxelul (cu albumină) injectabil poate determina o scădere mare a numărului de celule albe din sânge (un tip de celule 

sanguine necesare pentru combaterea infecției) din sângele dumneavoastră. Acest lucru crește riscul de a dezvolta o 

infecție gravă. Nu trebuie să primiți paclitaxel (cu albumină) dacă aveți deja un număr scăzut de globule albe. Medicul 

dumneavoastră vă va comanda analize de laborator înainte și în timpul tratamentului pentru a verifica numărul de globule 

albe din sângele dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă va întârzia sau întrerupe tratamentul dacă numărul de globule 

albe din sânge este prea scăzut. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă dezvoltați o temperatură mai mare de 

100,4 °F (38 °C); o durere în gât; tuse; frisoane; urinare dificilă, frecventă sau dureroasă; sau alte semne de infecție în timpul 

tratamentului cu paclitaxel injectabil.

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

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu paclitaxel (cu albumină).

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile injectării cu paclitaxel (cu albumină).

de ce este prescris acest medicament?

Paclitaxel (cu albumină) injectabil este utilizat pentru a trata cancerul de sân care s-a răspândit în alte părți ale corpului și nu 

s-a îmbunătățit sau agravat după tratamentul cu alte medicamente. Paclitaxelul (cu albumină) injectabil este, de asemenea, 

utilizat în combinație cu alte medicamente pentru chimioterapie pentru a trata cancerul pulmonar fără celule mici (NSCLC). 

Paclitaxel (cu albumină) injectabil este utilizat în asociere cu gemcitabină (Gemzar) pentru a trata cancerul pancreasului. 

Paclitaxelul face parte dintr-o clasă de medicamente numite agenți antimicrotubuli. Acționează prin oprirea creșterii și 

răspândirii celulelor canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Paclitaxel (cu albumină) injectabil vine sub formă de pulbere care trebuie amestecată cu lichid pentru a fi injectată intravenos (în venă) 

timp de 30 de minute de către un medic sau o asistentă într-o unitate medicală. Când paclitaxelul (cu albumină) injectabil este utilizat 

pentru a trata cancerul de sân, acesta se administrează de obicei o dată la 3 săptămâni. Când paclitaxelul (cu albumină) injectabil este 

utilizat pentru a trata cancerul pulmonar fără celule mici, acesta se administrează de obicei în zilele 1, 8 și 15, ca parte a unui ciclu de 3 

săptămâni. Când paclitaxel (cu albumină) injectabil este utilizat pentru a trata cancerul

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a619008.html 1/5

TITLE - PACLITAXEL / TAXOL MEDICATION PATIENT
 INFORMATION IN ROMANIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-paclitaxel-taxol-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a619008.html


14.04.22, 14:45 Paclitaxel (cu albumină) Injecție: MedlinePlus informații despre medicamente

pancreas, se administrează de obicei în zilele 1, 8 și 15, ca parte a unui ciclu de 4 săptămâni. Aceste cicluri pot fi repetate atât timp 

cât recomandă medicul dumneavoastră.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoie să vă întrerupă tratamentul, să vă reducă doza sau să vă oprească tratamentul, în 

funcție de răspunsul dumneavoastră la medicament și de orice reacții adverse pe care le aveți. Asigurați-vă că spuneți medicului 

dumneavoastră cum vă simțiți în timpul tratamentului.

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

există utilizări pentru acest medicament

Injecția de paclitaxel este, de asemenea, utilizată uneori pentru a trata cancerul de cap și gât, esofag (tub care leagă gura și 

stomac), vezicii urinare, endometru (căptușeală a uterului) și col uterin (deschiderea uterului). Discutați cu medicul 

dumneavoastră despre riscurile utilizării acestui medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a primi paclitaxel (cu albumină), injecție,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la paclitaxel, docetaxel, orice alte medicamente sau albumină 

umană. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă nu știți dacă un medicament la care sunteți alergic conține 

albumină umană.

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: buspirona (Buspar); carbamazepină (Carbatrol, Equetro, 
Tegretol); anumite medicamente utilizate pentru tratarea virusului imunodeficienței umane (HIV), cum ar fi atazanavir 
(Reyataz, în Evotaz); indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, în Kaletra, în Viekira Pak) și saquinavir 
(Invirase); claritromicină (Biaxin, în Prevpac); eletriptan (Relpax); felodipină; gemfibrozil (Lopid); itraconazol (Onmel, 
Sporanox); ketoconazol (Nizoral); lovastatin (Altoprev); midazolam; nefazodonă; fenobarbital; fenitoină (Dilantin, 
Phenytek); repaglinidă (Prandin, în Prandimet); rifampin (Rimactane, Rifadin, în Rifamate, în Rifater); rosiglitazonă 
(Avandia, în Avandaryl, în Avandamet); sildenafil (Revatio, Viagra); simvastatină (Flolipid, Zocor, în Vytorin); telitromicină 
(Ketek; nu este disponibil în SUA); și triazolam (Halcion). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice 
dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Multe alte medicamente pot 
interacționa și cu paclitaxelul, așa că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe 
care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală de ficat, rinichi sau inimă.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă sau dacă intenționați să aveți un copil. 

Dumneavoastră sau partenerul dumneavoastră nu trebuie să rămâneți gravidă în timp ce vi se injectează paclitaxel (cu albumină). 

Medicul dumneavoastră poate efectua un test de sarcină pentru a se asigura că nu sunteți gravidă atunci când începeți să vi se 

injecteze paclitaxel (cu albumină). Dacă sunteți femeie, trebuie să utilizați contraceptive în timpul tratamentului cu paclitaxel (cu 

albumină) injectabil și timp de cel puțin 6 luni după doza finală. Dacă sunteți bărbat, dumneavoastră și partenerul dumneavoastră 

trebuie să utilizați contraceptive în timpul tratamentului cu paclitaxel (cu albumină) și să continuați timp de 3 luni după ce încetați să 

mai primiți paclitaxel (cu albumină). Discutați cu medicul dumneavoastră despre metodele de control al nașterii care vă vor funcționa. 

Dacă dumneavoastră sau partenerul dumneavoastră rămâneți gravidă în timp ce vi se injectează paclitaxel (cu albumină), adresați-vă 

medicului dumneavoastră. Paclitaxelul poate dăuna fătului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Nu trebuie să alăptați în timp ce vi se injectează paclitaxel 
(cu albumină) și timp de 2 săptămâni după doza finală.
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dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că vi se 
injectează paclitaxel (cu albumină).

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

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

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Paclitaxelul (cu albumină) poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 

dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

durere, roșeață, umflare sau răni în locul în care a fost injectat medicamentul

oboseală sau slăbiciune neobișnuită

greaţă

vărsături

diaree

răni în gură sau gât

Pierderea parului

umflarea mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

vedere încețoșată sau modificări ale vederii

scăderea urinării

gură uscată

sete

dureri musculare sau crampe

dureri articulare

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

amorțeală, arsuri sau furnicături în mâini sau picioare

debut brusc de tuse uscată care nu dispare

dificultăți de respirație

eczemă

urticarie

dificultăți de respirație sau de înghițire

umflarea ochilor, feței, gurii, buzelor, limbii sau gâtului

piele palida

oboseala excesiva
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vânătăi sau sângerări neobișnuite

dureri în piept

bătăi lente sau neregulate ale inimii

leșin

Paclitaxelul (cu albumină) 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).

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:

piele palida

dificultăți de respirație

oboseala excesiva

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

vânătăi sau sângerări neobișnuite

amorțeală, arsuri sau furnicături ale mâinilor și picioarelor

răni în gură

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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

Abraxan®

Ultima revizuire - 15.01.2019
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https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a619008.html 4/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
https://www.poisonhelp.org/help


14.04.22, 14:45 Paclitaxel (cu albumină) Injecție: MedlinePlus informații despre medicamente

Societatea Americană a Farmaciştilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciştilor de 

Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare

pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a619008.html 5/5

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

