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Паклитаксел (с албумин) Инжекция
произнася се като (pak'' li tax' el)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инжектирането на паклитаксел (с албумин) може да причини значително намаляване на броя на белите кръвни 

клетки (вид кръвни клетки, които са необходими за борба с инфекцията) в кръвта Ви. Това увеличава риска от 

развитие на сериозна инфекция. Не трябва да приемате паклитаксел (с албумин), ако вече имате нисък брой бели 

кръвни клетки. Вашият лекар ще назначи лабораторни изследвания преди и по време на лечението Ви, за да 

провери броя на белите кръвни клетки в кръвта Ви. Вашият лекар ще отложи или прекъсне лечението Ви, ако 

броят на белите кръвни клетки е твърде нисък. Незабавно се обадете на Вашия лекар, ако развиете температура 

по-висока от 100,4 °F (38 °C); възпалено гърло; кашлица; студени тръпки; трудно, често или болезнено уриниране; 

или други признаци на инфекция по време на Вашето лечение с инжекция паклитаксел.

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

провери реакцията на тялото ви към инжектиране на паклитаксел (с албумин).

Говорете с Вашия лекар за рисковете от инжектиране на паклитаксел (с албумин).

защо е предписано това лекарство?

Инжекцията с паклитаксел (с албумин) се използва за лечение на рак на гърдата, който се е разпространил в други части 

на тялото и не се е подобрил или влошил след лечение с други лекарства. Инжектирането на паклитаксел (с албумин) също 

се използва в комбинация с други химиотерапевтични лекарства за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб 

(NSCLC). Инжекцията с паклитаксел (с албумин) се използва в комбинация с гемцитабин (Gemzar) за лечение на рак на 

панкреаса. Паклитаксел е в клас лекарства, наречени антимикротубулни агенти. Действа като спира растежа и 

разпространението на раковите клетки.

как трябва да се използва това лекарство?

Паклитаксел (с албумин) за инжектиране се предлага като прах, който се смесва с течност, за да се инжектира в продължение на 30 

минути интравенозно (във вена) от лекар или медицинска сестра в медицинско заведение. Когато инжектирането на паклитаксел (с 

албумин) се използва за лечение на рак на гърдата, обикновено се прилага веднъж на всеки 3 седмици. Когато инжекцията с паклитаксел 

(с албумин) се използва за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб, тя обикновено се прилага на ден 1, 8 и 15 като част от 3-

седмичен цикъл. Когато паклитаксел (с албумин) инжекция се използва за лечение на рак на
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панкреас, обикновено се дава на ден 1, 8 и 15 като част от 4-седмичен цикъл. Тези цикли могат да се повтарят толкова 

дълго, колкото препоръча Вашият лекар.

Може да се наложи Вашият лекар да прекъсне лечението Ви, да намали дозата Ви или да спре лечението Ви в зависимост 

от отговора Ви към лекарството и всички нежелани реакции, които изпитвате. Не забравяйте да кажете на Вашия лекар 

как се чувствате по време на лечението.

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

други употреби на това лекарство

Инжекцията с паклитаксел също понякога се използва за лечение на рак на главата и шията, хранопровода (тръба, която свързва 

устата и стомаха), пикочния мехур, ендометриума (лигавицата на матката) и шийката на матката (отвора на матката). Говорете с 

Вашия лекар за рисковете от употребата на това лекарство за Вашето състояние.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да получите инжекция с паклитаксел (с албумин),

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към паклитаксел, доцетаксел, други лекарства или човешки 
албумин. Попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако не знаете дали лекарство, към което сте алергични, съдържа 
човешки албумин.

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 някое от 
следните: буспирон (Buspar); карбамазепин (Carbatrol, Equetro, Tegretol); някои лекарства, използвани за 
лечение на вируса на човешкия имунодефицит (HIV), като атазанавир (Reyataz, в Evotaz); индинавир (Crixivan), 
нелфинавир (Viracept), ритонавир (Norvir, в Kaletra, във Viekira Pak) и саквинавир (Invirase); кларитромицин 
(Biaxin, в Prevpac); елетриптан (Relpax); фелодипин; гемфиброзил (Lopid); итраконазол (Onmel, Sporanox); 
кетоконазол (Nizoral); ловастатин (Altoprev); мидазолам; нефазодон; фенобарбитал; фенитоин (Dilantin, 
Phenytek); репаглинид (Prandin, в Prandimet); рифампин (Rimactane, Rifadin, in Rifamate, in Rifater); розиглитазон 
(Avandia, в Avandaril, в Avandamet); силденафил (Revatio, Viagra); симвастатин (Flolipid, Zocor, in Vytorin); 
телитромицин (Ketek; не се предлага в САЩ); и триазолам (Halcion). Може да се наложи Вашият лекар да 
промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. Много други 
лекарства също могат да взаимодействат с паклитаксел, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за 
всички лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали чернодробно, бъбречно или сърдечно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете, или ако планирате да станете баща на дете. Вие 

или вашият партньор не трябва да забременявате, докато получавате инжекция с паклитаксел (с албумин). Вашият лекар 

може да направи тест за бременност, за да се увери, че не сте бременна, когато започнете да получавате паклитаксел (с 

албумин) инжекция. Ако сте жена, трябва да използвате контрол на раждаемостта по време на лечението с паклитаксел (с 

албумин) инжекция и най-малко 6 месеца след последната доза. Ако сте мъж, вие и вашата половинка трябва да използвате 

контрол на раждаемостта по време на лечението с паклитаксел (с албумин) и да продължите 3 месеца след като спрете да 

получавате инжекция с паклитаксел (с албумин). Говорете с Вашия лекар за методите за контрол на раждаемостта, които ще 

работят за Вас. Ако вие или вашият партньор забременеете, докато получавате инжекция с паклитаксел (с албумин), обадете 

се на Вашия лекар. Паклитаксел може да увреди плода.

уведомете Вашия лекар, ако кърмите. Не трябва да кърмите, докато получавате паклитаксел (с 
албумин) инжекция и 2 седмици след последната доза.
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ако ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че получавате 
инжекция паклитаксел (с албумин).

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

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

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Паклитаксел (с албумин) може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от 

тези симптоми е тежък или не изчезне:

болка, зачервяване, подуване или рани на мястото, където е инжектирано лекарството

необичайна умора или слабост

гадене

повръщане

диария

рани в устата или гърлото

косопад

подуване на ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

замъглено зрение или промени в зрението

намалено уриниране

суха уста

жажда

мускулни болки или крампи

болки в ставите

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:

изтръпване, парене или изтръпване на ръцете или краката

внезапна поява на суха кашлица, която не преминава

недостиг на въздух

обрив

копривна треска

затруднено дишане или преглъщане

подуване на очите, лицето, устата, устните, езика или гърлото

бледа кожа

прекомерна умора

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a619008.html 3/5



14.04.22, 14:45 ч Паклитаксел (с албумин) Инжекция: Информация за лекарствата MedlinePlus

необичайни синини или кървене

болка в гърдите

бавен или неравномерен сърдечен ритъм

припадък

Паклитаксел (с албумин) може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато 

използвате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

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:

бледа кожа

недостиг на въздух

прекомерна умора

възпалено гърло, треска, втрисане и други признаци на инфекция

необичайни синини или кървене

изтръпване, парене или изтръпване на ръцете и краката

рани в устата

каква друга информация трябва да знам?

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.

рандови имена

Абраксан®

Последна редакция - 15.01.2019 г

Научете как да цитирате тази страница
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