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Vincristină injectabilă
pronunțat ca (adolescentul lui vin kris)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Vincristina trebuie administrată numai într-o venă. Cu toate acestea, se poate scurge în țesutul din jur, provocând 

iritații sau daune severe. Medicul dumneavoastră sau asistenta vă vor monitoriza locul de administrare pentru 

această reacție. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră: 

durere, mâncărime, roșeață, umflături, vezicule sau răni în locul în care a fost injectat medicamentul.

Vincristina trebuie administrată numai sub supravegherea unui medic cu experiență în utilizarea 

medicamentelor pentru chimioterapie.

de ce este prescris acest medicament?

Vincristina este utilizată în combinație cu alte medicamente pentru chimioterapie pentru a trata anumite tipuri de leucemie 

(cancerul celulelor albe din sânge), inclusiv leucemia mieloidă acută (AML, ANLL) și leucemia limfoblastică acută (ALL), 

limfomul Hodgkin (boala Hodgkin) și non. - Limfom Hodgkin (tipuri de cancer care încep într-un tip de globule albe care 

luptă în mod normal cu infecția). Vincristina este, de asemenea, utilizată în combinație cu alte medicamente pentru 

chimioterapie pentru a trata tumora Wilms (un tip de cancer de rinichi care apare la copii), neuroblastom (un cancer care 

începe în celulele nervoase și apare în principal la copii) și rabdomiosarcom (cancer care se formează în mușchi). la copii). 

Vincristina face parte dintr-o clasă de medicamente numite alcaloizi vinca. Funcționează prin încetinirea sau oprirea creșterii 

celulelor canceroase în corpul dumneavoastră.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Vincristina vine sub formă de soluție (lichid) pentru a fi injectată intravenos (într-o venă) de către un medic sau o asistentă într-o unitate 

medicală. De obicei se administrează o dată pe săptămână. Durata tratamentului depinde de tipurile de medicamente pe care le luați, de 

cât de bine răspunde organismul dumneavoastră la acestea și de tipul de cancer pe care îl aveți.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să vă amâne tratamentul sau să vă modifice doza dacă prezentați 

anumite reacții adverse. Este important să spuneți medicului dumneavoastră cum vă simțiți în timpul tratamentului cu 

vincristină injectabilă.
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Medicul dumneavoastră vă poate spune să luați un balsam de scaun sau un laxativ pentru a ajuta la prevenirea constipației în timpul tratamentului 

dumneavoastră cu injecție cu vincristină.

există utilizări pentru acest medicament

Vincristina este, de asemenea, uneori utilizată pentru a trata anumite tipuri de tumori cerebrale, anumite tipuri de cancer 

pulmonar, mielom multiplu (un tip de cancer al măduvei osoase), leucemie limfocitară cronică (LLC; un tip de cancer al celulelor 

albe din sânge), boala Kaposi. sarcom (un tip de cancer care determină creșterea anormală a țesutului în diferite părți ale 

corpului) legat de sindromul imunodeficienței dobândite (SIDA), sarcomul Ewings (un tip de cancer la oase sau mușchi) și 

tumorile trofoblastice gestaționale (un tip de tumoare). care se formează în interiorul uterului unei femei în timp ce aceasta este 

însărcinată). Vincristina este, de asemenea, uneori utilizată pentru a trata purpura trombotică trombocitopenică (TPP; o tulburare 

de sânge care determină formarea cheagurilor de sânge în vasele mici de sânge din organism). Discutați cu medicul 

dumneavoastră despre riscurile utilizării acestui medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

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 vincristină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la vincristină, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 

ingredientele din injecția cu vincristină. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate și fără prescripție medicală, 
vitamine și suplimente nutritive luați sau intenționați să luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre 
următoarele: aprepitant (Emend); carbamazepină (Tegretol); anumite antifungice cum ar fi itraconazol 
(Sporanox), ketoconazol (Nizoral), voriconazol (Vfend) și posaconazol (Noxafil); claritromicină (Biaxin, în Prevpac); 
darifenacin (Enablex); dexametazonă (Decadron); fesoterodină (Toviaz); Inhibitori de protează HIV, inclusiv 
atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, în Kaletra) și saquinavir (Invirase); 
nefazodonă; oxibutinină (Ditropan, Ditropan XL, Oxytrol); fenobarbital; fenitoină (Dilantin); rifabutină (Mycobutin); 
rifampin (Rifadin, Rimactane); rifapentină (Priftin); solifenacin (Vesicare); telitromicină (Ketek); trospium 
(Sanctura); sau tolterodină (Detrol, Detrol LA). 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 ce produse din plante luați, în special sunătoare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată o tulburare care vă afectează nervii. Este posibil ca medicul dumneavoastră 

să nu dorească să vi se injecteze vincristină.

spuneți medicului dumneavoastră dacă urmați sau ați avut vreodată radioterapie (raze X), dacă aveți o infecție sau dacă aveți 
sau ați avut vreodată boală pulmonară sau hepatică.

trebuie să știți că vincristina poate interfera cu ciclul menstrual normal (perioada) la femei și poate opri temporar 
sau permanent producția de spermă la bărbați. Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați 
să rămâneți gravidă sau alăptați. Nu trebuie să rămâneți gravidă sau să alăptați în timp ce vi se administrează 
injecție cu vincristină. Dacă rămâneți gravidă în timp ce vi se injectează vincristină, adresați-vă medicului 
dumneavoastră. Vincristina poate dăuna fătului.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?
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Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

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

greaţă

vărsături

răni în gură și gât

pierderea poftei de mâncare sau în greutate

dureri de stomac

diaree

durere de cap

Pierderea parului

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate în 
secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT și sunați imediat medicul dumneavoastră sau primiți 
tratament medical de urgență:

urticarie

eczemă

mâncărime

dificultăți de respirație sau de înghițire

constipație

urinare crescută sau scăzută

umflarea feței, brațelor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

sângerări sau vânătăi neobișnuite

oboseală sau slăbiciune neobișnuită

durere, amorțeală, arsură sau furnicături în mâini sau picioare

dificultăți de mers sau de mers instabil

dureri musculare sau articulare

modificări bruște ale vederii, inclusiv pierderea vederii

pierderea auzului

ameţeală

pierderea capacității de a mișca mușchii și de a simți o parte a corpului

răgușeală sau pierderea capacității de a vorbi tare
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convulsii

durere de maxilar

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

Vincristina poate crește riscul de a dezvolta alte tipuri de cancer. Discutați cu medicul dumneavoastră despre 

riscurile injectării cu vincristină.

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

primiți 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 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:

convulsii

constipație severă

dureri de stomac

sângerări sau vânătăi neobișnuite

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 vincristină.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (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

Oncovin®¶

Vincasar®PFS
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Vincrex®¶

numele lor

Sulfat de leurocristină

LCR

VCR

¶ -Acest produs de marcă nu mai este pe piață. Pot fi disponibile alternative generice.
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