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Панитумумаб инжекция
произнася се като (pan i toom' ue mab)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Панитумумаб може да причини кожни реакции, включително някои, които могат да бъдат тежки. Тежките кожни проблеми 

могат да развият сериозни инфекции, които могат да причинят смърт. Ако получите някой от следните симптоми, 

незабавно се обадете на Вашия лекар: пъпки; сърбеж или зачервяване на кожата, лющене, суха или напукана кожа; или 

зачервяване или подуване около ноктите на ръцете или краката.

Панитумумаб може да причини тежки или животозастрашаващи реакции, докато приемате лекарството. 

Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно, когато започнете лечението с панитумумаб. Уведомете Вашия 

лекар, ако получите някой от тези симптоми по време на лечението: затруднено дишане или преглъщане, 

задух, дрезгав глас, стягане в гърдите, сърбеж. обрив, копривна треска, треска, втрисане, виене на свят, 

припадък, замъглено зрение или гадене. Ако получите тежка реакция, Вашият лекар ще спре лекарството и ще 

лекува симптомите на реакцията.

Ако имате реакция, докато приемате панитумумаб, в бъдеще може да получите по-ниска доза 
или да не можете да се лекувате с панитумумаб. Вашият лекар ще вземе това решение въз 
основа на тежестта на вашата реакция.

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

провери реакцията на тялото ви към панитумумаб.

Говорете с Вашия лекар за рисковете от приема на панитумумаб.

защо е предписано това лекарство?

Панитумумаб се използва за лечение на вид рак на дебелото черво или ректума, който се е разпространил в 

други части на тялото по време или след лечение с други химиотерапевтични лекарства. Панитумумаб е в клас 

лекарства, наречени моноклонални антитела. Действа като забавя или спира растежа на раковите клетки.

как трябва да се използва това лекарство?
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Панитумумаб се предлага като разтвор (течност), който се прилага чрез инфузия (инжектиран във вена). Обикновено се дава от лекар или 

медицинска сестра в лекарски кабинет или инфузионен център. Панитумумаб обикновено се прилага веднъж на всеки 2 седмици.

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 приемете панитумумаб,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към панитумумаб или други лекарства.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, 
хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете 
дали получавате лечение с други лекарства за вашия рак, особено бевацизумаб (Avastin), флуороурацил (Adrucil, 5-FU), 
иринотекан (Camposar), левковорин или оксалиплатин (Eloxatin). 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 белодробно заболяване.

кажете на Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете. Използвайте ефективен контрол на раждаемостта по време на 

лечението с панитумумаб и в продължение на 6 месеца след като спрете да приемате това лекарство. Ако забременеете, докато 

приемате панитумумаб, обадете се на Вашия лекар.

уведомете Вашия лекар, ако кърмите. Не трябва да кърмите по време на лечението с
панитумумаб или 2 месеца след като спрете да приемате лекарството.

планирайте да избягвате ненужно или продължително излагане на слънчева светлина и да носите защитно облекло, шапка, слънчеви 

очила и слънцезащитен крем. Панитумумаб може да направи кожата ви чувствителна към слънчева светлина.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

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

какво да правя, ако пропусна доза?

Ако пропуснете среща, за да получите доза панитумумаб, незабавно се обадете на Вашия лекар.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

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

умора

слабост

болка в корема

гадене

повръщане

диария
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запек

рани в устата

болка по време на хранене или преглъщане

подуване на ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

растеж на миглите

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:

кашлица

хрипове

мускулни крампи

внезапно стягане на мускулите на ръцете или краката

мускулни крампи и потрепвания, които не можете да контролирате

сълзящи или сърбящи очи

зачервени или подути очи или клепачи

болка в очите или парене

сухота или лепкава уста

намалено уриниране или тъмно жълта урина

хлътнали очи

ускорен сърдечен ритъм

световъртеж

припадък

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

използвате 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.

каква друга информация трябва да знам?

Посъветвайте се с Вашия лекар, ако имате въпроси относно Вашето лечение с панитумумаб.

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 диетични

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607066.html 3/4

https://www.poisonhelp.org/help


14.04.22, 15:56 ч Инжекция с панитумумаб: Информация за лекарствата MedlinePlus

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

Vectibix®
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