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Panitumumab injectabil
pronunțat ca (pan i toom' ue mab)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Panitumumab poate provoca reacții cutanate, inclusiv unele care pot fi severe. Problemele grave ale pielii pot 

dezvolta infecții grave, care pot cauza moartea. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat 

medicul dumneavoastră: coșuri; mâncărime sau roșeață a pielii, descuamare, piele uscată sau crăpată; sau roșeață 

sau umflare în jurul unghiilor de la mâini sau de la picioare.

Panitumumab poate provoca reacții severe sau care pun viața în pericol în timp ce primiți medicamentul. Medicul 

dumneavoastră vă va supraveghea cu atenție când începeți tratamentul cu panitumumab. Spuneți medicului dumneavoastră 

dacă prezentați oricare dintre aceste simptome în timpul tratamentului dumneavoastră: dificultăți de respirație sau de 

înghițire, dificultăți de respirație, răgușeală, senzație de senzație în piept, mâncărime. erupții cutanate, urticarie, febră, 

frisoane, amețeli, leșin, vedere încețoșată sau greață. Dacă aveți o reacție severă, medicul dumneavoastră va opri 

medicamentul și va trata simptomele reacției.

Dacă aveți o reacție în timp ce primiți panitumumab, în   viitor este posibil să primiți o doză mai mică sau este 

posibil să nu puteți primi tratament cu panitumumab. Medicul dumneavoastră va lua această decizie în funcție de 

severitatea reacției dumneavoastră.

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

răspunsul organismului dumneavoastră la panitumumab.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a lua panitumumab.

de ce este prescris acest medicament?

Panitumumab este utilizat pentru a trata un tip de cancer de colon sau rect care s-a răspândit în alte zone ale corpului, fie în 

timpul, fie după tratamentul cu alte medicamente pentru chimioterapie. Panitumumab face parte dintr-o clasă de 

medicamente numite anticorpi monoclonali. Acționează prin încetinirea sau oprirea creșterii celulelor canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?
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Panitumumab vine sub formă de soluție (lichid) care se administrează prin perfuzie (injectată în venă). De obicei, este administrat de un medic sau 

de o asistentă medicală într-un cabinet medical sau un centru de perfuzie. Panitumumab se administrează de obicei o dată la 2 săptămâni.

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 lua panitumumab,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la panitumumab sau la orice alte medicamente.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, 

vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați dacă urmați 

tratament cu alte medicamente pentru cancerul dumneavoastră, în special bevacizumab (Avastin), fluorouracil (Adrucil, 5-FU), 

irinotecan (Camposar), leucovorin sau oxaliplatin (Eloxatin). 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 pulmonară.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă. Utilizați un control al nașterii eficient în 

timpul tratamentului cu panitumumab și timp de 6 luni după ce încetați să mai luați acest medicament. Dacă rămâneți gravidă în timp 

ce luați panitumumab, adresați-vă medicului dumneavoastră.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Nu trebuie să alăptați în timpul tratamentului cu

panitumumab sau timp de 2 luni după ce încetați să mai primiți medicamentul.

planificați să evitați expunerea inutilă sau prelungită la lumina soarelui și să purtați îmbrăcăminte de protecție, o pălărie, 
ochelari de soare și protecție solară. Panitumumab vă poate face pielea sensibilă la lumina soarelui.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

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

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Dacă pierdeți o programare pentru a primi o doză de panitumumab, sunați imediat medicul dumneavoastră.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Panitumumab poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 
simptome este severe sau nu dispare:

oboseală

slăbiciune

durere abdominală

greaţă

vărsături

diaree
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constipație

răni în gură

durere, în timp ce mănâncă sau înghiți

umflarea mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

creșterea genelor

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

tuse

respiraţie şuierătoare

crampe musculare

încordarea bruscă a mușchilor mâinilor sau picioarelor

crampe musculare și convulsii pe care nu le puteți controla

ochi cu apă sau mâncărime

ochi sau pleoape roșii sau umflate

dureri de ochi sau arsuri

gură uscată sau lipicioasă

scăderea urinării sau urină galben închis

ochi scufundati

bataie rapida de inima

ameţeală

slăbiciune

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

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.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți întrebări despre tratamentul dumneavoastră cu panitumumab.

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 vitamine, minerale sau alte diete.
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suplimente. 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

Vectibix®
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