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Винкристин инжекция
произнася се като (тийнейджър на вин Крис)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Винкристин трябва да се прилага само във вена. Въпреки това, той може да изтече в околните тъкани, 

причинявайки сериозно дразнене или увреждане. Вашият лекар или медицинска сестра ще наблюдават мястото на 

приложение за тази реакция. Ако получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: 

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

Винкристин трябва да се прилага само под наблюдението на лекар с опит в употребата на 
химиотерапевтични лекарства.

защо е предписано това лекарство?

Винкристин се използва в комбинация с други химиотерапевтични лекарства за лечение на някои видове левкемия 

(рак на белите кръвни клетки), включително остра миелоидна левкемия (AML, ANLL) и остра лимфобластна 

левкемия (ALL), лимфом на Ходжкин (болест на Ходжкин) и не -Ходжкинов лимфом (видове рак, които започват от 

вид бели кръвни клетки, които обикновено се борят с инфекцията). Винкристин също се използва в комбинация с 

други лекарства за химиотерапия за лечение на тумор на Wilms (вид рак на бъбреците, който се среща при деца), 

невробластома (рак, който започва в нервните клетки и се среща главно при деца) и рабдомиосарком (рак, който се 

образува в мускулите при деца). Винкристин е в клас лекарства, наречени винка алкалоиди. Той действа като забавя 

или спира растежа на раковите клетки в тялото ви.

как трябва да се използва това лекарство?

Винкристин идва като разтвор (течност), който трябва да се инжектира интравенозно (във вена) от лекар или медицинска сестра 

в медицинско заведение. Обикновено се дава веднъж седмично. Продължителността на лечението зависи от видовете 

лекарства, които приемате, колко добре тялото ви реагира на тях и вида на рака, който имате.

Може да се наложи Вашият лекар да отложи лечението Ви или да промени дозата Ви, ако получите определени 

нежелани реакции. Важно е да кажете на Вашия лекар как се чувствате по време на лечението с винкристин 

инжекция.
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Вашият лекар може да Ви каже да вземете омекотител на изпражненията или слабително, за да предотвратите запек по време на 

лечението Ви с инжекция с винкристин.

други употреби на това лекарство

Винкристин също понякога се използва за лечение на определени видове мозъчни тумори, някои видове рак на белия 

дроб, множествен миелом (вид рак на костния мозък), хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ; вид рак на белите кръвни 

клетки), болест на Капоши сарком (вид рак, който причинява растеж на анормална тъкан в различни части на тялото), 

свързан със синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН), сарком на Юингс (вид рак на костите или мускулите) 

и гестационни трофобластни тумори (вид тумор който се образува в матката на жената, докато е бременна). Винкристин 

също понякога се използва за лечение на тромботична тромбоцитопенична пурпура (TPP; кръвно заболяване, което 

причинява образуване на кръвни съсиреци в малките кръвоносни съдове в тялото). Говорете с Вашия лекар за 

рисковете от употребата на това лекарство за Вашето състояние.

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 получите винкристин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към винкристин, други лекарства или някоя от съставките на 
инжекцията с винкристин. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини и 
хранителни добавки приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: 
апрепитант (Emend); карбамазепин (Тегретол); някои противогъбични средства като итраконазол (Sporanox), 
кетоконазол (Nizoral), вориконазол (Vfend) и позаконазол (Noxafil); кларитромицин (Biaxin, в Prevpac); 
дарифенацин (Enablex); дексаметазон (Decadron); фезотеродин (Toviaz); Инхибитори на HIV протеазата, 
включително атазанавир (Reyataz), индинавир (Crixivan), нелфинавир (Viracept), ритонавир (Norvir, в Kaletra) и 
саквинавир (Invirase); нефазодон; оксибутинин (Ditropan, Ditropan XL, Oxytrol); фенобарбитал; фенитоин 
(дилантин); рифабутин (микобутин); рифампин (Rifadin, Rimactane); рифапентин (Прифтин); солифенацин 
(Vesicare); телитромицин (Ketek); trospium (Sanctura); или толтеродин (Detrol, Detrol LA). Може да се наложи 
Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

кажете на Вашия лекар какви билкови продукти приемате, особено жълт кантарион.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали разстройство, което засяга нервите Ви. Вашият лекар може да не 

иска да получавате инжекция с винкристин.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали лъчева (рентгенова) терапия, ако имате инфекция, или ако имате или 

някога сте имали белодробно или чернодробно заболяване.

трябва да знаете, че винкристин може да попречи на нормалния менструален цикъл (период) при жените и може 
временно или постоянно да спре производството на сперма при мъжете. Уведомете Вашия лекар, ако сте 
бременна, планирате да забременеете или кърмите. Не трябва да забременявате или да кърмите, докато 
получавате инжекция с винкристин. Ако забременеете, докато получавате инжекция с винкристин, обадете се на 
Вашия лекар. Винкристин може да навреди на плода.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?
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Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

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

гадене

повръщане

рани в устата и гърлото

загуба на апетит или тегло

стомашни болки

диария

главоболие

косопад

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 
изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, и незабавно се обадете на Вашия лекар или потърсете 
спешна медицинска помощ:

копривна треска

обрив

сърбеж

затруднено дишане или преглъщане

запек

повишено или намалено уриниране

подуване на лицето, ръцете, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

необичайно кървене или синини

необичайна умора или слабост

болка, изтръпване, парене или изтръпване в ръцете или краката

затруднено ходене или нестабилно ходене

мускулни или ставни болки

внезапни промени в зрението, включително загуба на зрение

загуба на слуха

световъртеж

загуба на способността за движение на мускулите и усещане за част от тялото

дрезгав глас или загуба на способност да се говори високо
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припадъци

челюстна болка

треска, възпалено гърло, втрисане или други признаци на инфекция

Винкристин може да увеличи риска от развитие на други видове рак. Говорете с Вашия лекар за рисковете от получаване 

на инжекция с винкристин.

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

получавате 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:

припадъци

тежък запек

стомашни болки

необичайно кървене или синини

каква друга информация трябва да знам?

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

провери реакцията на тялото ви към винкристин.

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

Онковин®¶

Винкасар®PFS
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Vincrex®¶

други имена

Леврокристин сулфат

LCR

видеорекордер

¶ -Този марков продукт вече не е на пазара. Може да са налични общи алтернативи.
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