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Ramucirumab injectabil
pronuntat ca (ra'' mue sir' ue mab)

de ce este prescris acest medicament?

Ramucirumab injectabil este utilizat singur și în combinație cu un alt medicament de chimioterapie pentru a trata cancerul de stomac sau cancerul localizat în 

zona în care stomacul se întâlnește cu esofag (tubul dintre gât și stomac) atunci când aceste afecțiuni nu se ameliorează după tratamentul cu alte 

medicamente. Ramucirumab este, de asemenea, utilizat în combinație cu docetaxel pentru a trata un anumit tip de cancer pulmonar cu celule non-mici 

(NSCLC) care s-a răspândit în alte părți ale corpului la persoanele care au fost deja tratate cu alte medicamente pentru chimioterapie și nu s-au îmbunătățit sau 

agravat. De asemenea, este utilizat în combinație cu erlotinib (Tarceva) la un anumit tip de NSCLC care s-a răspândit în alte părți ale corpului. Ramucirumab 

este, de asemenea, utilizat în combinație cu alte medicamente pentru chimioterapie pentru a trata cancerul de colon (intestinul gros) sau rect care s-a 

răspândit în alte părți ale corpului la persoanele care au fost deja tratate cu alte medicamente pentru chimioterapie și nu s-au îmbunătățit sau agravat. 

Ramucirumab este, de asemenea, utilizat singur pentru a trata anumite persoane cu carcinom hepatocelular (HCC; un tip de cancer la ficat) care au fost deja 

tratate cu sorafenib (Nexafar). Ramucirumab face parte dintr-o clasă de medicamente numite anticorpi monoclonali. Acționează prin oprirea creșterii celulelor 

canceroase. un tip de cancer la ficat) care au fost deja tratați cu sorafenib (Nexafar). Ramucirumab face parte dintr-o clasă de medicamente numite anticorpi 

monoclonali. Acționează prin oprirea creșterii celulelor canceroase. un tip de cancer la ficat) care au fost deja tratați cu sorafenib (Nexafar). Ramucirumab face 

parte dintr-o clasă de medicamente numite anticorpi monoclonali. Acționează prin oprirea creșterii celulelor canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția cu Ramucirumab vine ca un lichid care trebuie injectat într-o venă timp de 30 sau 60 de minute de către un medic sau o 

asistentă într-un spital sau o unitate medicală. Pentru tratamentul cancerului de stomac, cancerului de colon sau de rect sau HCC, 

se administrează de obicei o dată la 2 săptămâni. Pentru tratamentul NSCLC împreună cu erlotinib, ramucirumab se administrează 

de obicei o dată la 2 săptămâni. Pentru tratamentul NSCLC împreună cu docetaxel, ramucirumab se administrează de obicei o dată 

la 3 săptămâni. Durata tratamentului depinde de cât de bine răspunde organismul dumneavoastră la medicamente și de efectele 

secundare pe care le experimentați.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să vă întrerupă sau să oprească tratamentul dacă prezentați anumite reacții adverse. 

Medicul dumneavoastră vă va administra alte medicamente pentru a preveni sau a trata anumite reacții adverse înainte de a primi fiecare 

doză de ramucirumab injectabil. Spuneți medicului dumneavoastră sau asistentei dacă aveți oricare dintre următoarele în timpul 

tratamentului cu ramucirumab: tremurări incontrolabile ale unei părți a corpului; dureri de spate sau spasme; durere în piept și 

constrângere; frisoane; spălare; dificultăți de respirație; respirație șuierătoare; durere, arsură, amorțeală, înțepătură sau furnicături în 

mâini sau picioare sau pe piele; Dificultăți de respirație; sau bătăi rapide ale inimii.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.
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ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a primi injecție cu ramucirumab,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la ramucirumab sau la orice alte medicamente sau la oricare 

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

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

nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. 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 hipertensiune arterială, boli ale tiroidei sau ficatului. De asemenea, 

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți o rană care nu s-a vindecat încă sau dacă dezvoltați o rană în timpul tratamentului care nu se 

vindecă corespunzător.

trebuie să știți că ramucirumab poate provoca infertilitate la femei (dificultate în a rămâne gravidă); cu toate acestea, nu 
trebuie să presupuneți că nu puteți rămâne însărcinată. Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau 
intenționați să rămâneți gravidă. Ar trebui să faceți un test de sarcină înainte de a începe tratamentul. Ar trebui să utilizați 
controlul nașterii pentru a preveni sarcina în timpul tratamentului și timp de cel puțin 3 luni după tratamentul final. Discutați 
cu medicul dumneavoastră despre metodele de control al nașterii care vă vor funcționa. Dacă rămâneți gravidă în timpul 
tratamentului cu ramucirumab injectabil, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră. Ramucirumab poate dăuna fătului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Nu trebuie să alăptați în timpul tratamentului cu 
ramucirumab și timp de 2 luni după doza finală.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că vi se 

administrează injecție cu ramucirumab. Medicul dumneavoastră vă poate spune să nu primiți injecție cu ramucirumab în cele 28 de 

zile dinaintea intervenției chirurgicale. Este posibil să vi se permită reluarea tratamentului cu injecție de ramucirumab numai dacă sunt 

cel puțin 14 zile după intervenția chirurgicală și rana este vindecată.

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?

Sunați imediat medicul dumneavoastră dacă nu puteți ține o programare pentru a primi o doză de ramucirumab 

injectabil.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

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

diaree

răni în gură sau gât

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

eczemă

slăbiciune bruscă a unui braț sau a unui picior
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căderea unei laturi a feței

dificultăți de vorbire sau înțelegere

durere zdrobitoare în piept sau umăr

vorbire lentă sau dificilă

dureri în piept

dificultăți de respirație

durere de cap

amețeli sau leșin

convulsii

confuzie

modificarea vederii sau pierderea vederii

oboseală extremă

umflarea feței, ochilor, stomacului, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

creștere inexplicabilă în greutate

urină spumoasă

durere în gât, febră, frisoane, tuse și congestie continuă sau alte semne de infecție

tuse sau vărsături cu sânge sau material care arată ca zațul de cafea, sângerare sau vânătăi 
neobișnuite, urină roz, roșie sau maro închis, evacuare roșie sau neagră, sau amețeli

diaree, vărsături, dureri abdominale, febră sau frisoane

Injecția cu ramucirumab poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în 

timp ce utilizați 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).

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Keep all appointments with your doctor and the laboratory. For some conditions, your doctor may order a lab 
test before you begin your treatment to see whether your cancer can be treated with ramucirumab. Your 
doctor our doctor will check your blood pressure and test your urine regularly during your treatment with 
ramucirumab.

It is important for you to keep a written list of all of the prescription and nonprescription (over-the-counter) 
medicines you are taking, as well as any products such as vitamins, minerals, or other dietary supplements. 
You should bring this list with you each time you visit a doctor or if you are admitted to a hospital. It is also 
important information to carry with you in case of emergencies.
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Cyramza®
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