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Injecție pegaspargază
pronunțat ca (peg as' par jase)

de ce este prescris acest medicament?

Pegaspargaza este utilizată împreună cu alte medicamente pentru chimioterapie pentru a trata un anumit tip de leucemie 

limfocitară acută (ALL; un tip de cancer al celulelor albe din sânge). Pegaspargaza este, de asemenea, utilizată împreună cu 

alte medicamente pentru chimioterapie pentru a trata un anumit tip de LLA la persoanele care au avut unele tipuri de reacții 

alergice la medicamente similare cu pegaspargaza, cum ar fi asparaginaza (Elspar). Pegaspargaza este o enzimă care 

interferează cu substanțele naturale necesare creșterii celulelor canceroase. Acționează prin uciderea sau oprirea creșterii 

celulelor canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Pegaspargaza vine sub formă de lichid pentru a fi injectat într-un mușchi sau perfuzat intravenos (într-o venă) timp de 1 până la 2 

ore de către un medic sau o asistentă într-un cabinet medical sau ambulatoriu de spital. De obicei, se administrează nu mai des de 

o dată la 2 săptămâni. Medicul dumneavoastră va alege programul care vă va funcționa cel mai bine în funcție de răspunsul 

dumneavoastră la medicament.

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

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 primi pegaspargază,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la pegaspargază, asparaginază (Elspar), orice alte 
medicamente sau oricare dintre ingredientele din injecția cu pegaspargază. Întrebați farmacistul sau o listă a ingredientelor.

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.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată pancreatită (umflarea pancreasului), cheaguri de sânge 
sau sângerare severă, mai ales dacă acestea au apărut în timpul unui tratament anterior cu asparaginază (Elspar). Probabil 
că medicul dumneavoastră nu va dori să primiți pegaspargază.
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spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Dacă rămâneți gravidă în timp ce 

primiți pegaspargază, sunați la medicul dumneavoastră.

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

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?

Pegaspargaza poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 

simptome este severe sau nu dispare:

greaţă

vărsături

diaree

febră

oboseală

ameţeală

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului 
dumneavoastră:

urticarie

erupții cutanate

mâncărime

răguşeală

dificultăți de respirație sau de înghițire

durere de cap

umflarea feței, brațelor sau picioarelor

leșin

dureri în piept

durere continuă care începe în zona stomacului, dar se poate răspândi la spate

Urinare frecventa

sete crescută

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

luați 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)
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(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 la adresahttps://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:

eczemă

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda anumite teste de laborator pentru a 

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la pegaspargază.

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

Oncaspar®

numele lor

PEG-L-asparaginaza
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