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Рамуцирумаб инжекция
произнася се като (ra'' mue sir' ue mab)

защо е предписано това лекарство?

Инжектирането на Ramucirumab се използва самостоятелно и в комбинация с друго лекарство за химиотерапия за лечение на рак на стомаха или 

рак, разположен в областта, където стомаха се среща с хранопровода (тръбата между гърлото и стомаха), когато тези състояния не се подобрят след 

лечение с други лекарства. Рамуцирумаб също се използва в комбинация с доцетаксел за лечение на определен тип недребноклетъчен рак на белия 

дроб (NSCLC), който се е разпространил в други части на тялото при хора, които вече са били лекувани с други химиотерапевтични лекарства и не са 

се подобрили или влошили. Използва се и в комбинация с ерлотиниб (Tarceva) за определен тип NSCLC, който се е разпространил в други части на 

тялото. Ramucirumab също се използва в комбинация с други лекарства за химиотерапия за лечение на рак на дебелото черво (дебело черво) или 

ректума, който се е разпространил в други части на тялото при хора, които вече са били лекувани с други химиотерапевтични лекарства и не са се 

подобрили или влошили. Рамуцирумаб също се използва самостоятелно за лечение на определени хора с хепатоцелуларен карцином (HCC; вид рак 

на черния дроб), които вече са били лекувани със сорафениб (Nexafar). Рамуцирумаб е в клас лекарства, наречени моноклонални антитела. Действа 

като спира растежа на раковите клетки. вид рак на черния дроб), които вече са били лекувани със сорафениб (Nexafar). Рамуцирумаб е в клас 

лекарства, наречени моноклонални антитела. Действа като спира растежа на раковите клетки. вид рак на черния дроб), които вече са били лекувани 

със сорафениб (Nexafar). Рамуцирумаб е в клас лекарства, наречени моноклонални антитела. Действа като спира растежа на раковите клетки.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжекцията Ramucirumab идва като течност, която трябва да се инжектира във вена за 30 или 60 минути от лекар или 

медицинска сестра в болница или медицинско заведение. За лечение на рак на стомаха, рак на дебелото черво или 

ректума или HCC, обикновено се прилага веднъж на всеки 2 седмици. За лечение на NSCLC заедно с ерлотиниб, 

рамуцирумаб обикновено се прилага веднъж на всеки 2 седмици. За лечение на NSCLC заедно с доцетаксел, рамуцирумаб 

обикновено се прилага веднъж на всеки 3 седмици. Продължителността на лечението зависи от това колко добре тялото 

ви реагира на лекарството и страничните ефекти, които изпитвате.

Може да се наложи Вашият лекар да прекъсне или спре лечението Ви, ако получите определени нежелани реакции. Вашият 

лекар ще Ви предпише други лекарства за предотвратяване или лечение на определени нежелани реакции, преди да получите 

всяка доза инжектиране на рамуцирумаб. Уведомете Вашия лекар или медицинска сестра, ако получите някое от следните, 

докато приемате рамуцирумаб: неконтролируемо разклащане на част от тялото; болки в гърба или спазми; болка в гърдите и 

стягане; студени тръпки; зачервяване; недостиг на въздух; хрипове; болка, парене, изтръпване, убождане или изтръпване в 

ръцете или краката или по кожата; затруднено дишане; или ускорен пулс.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.
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какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да получите инжекция с рамуцирумаб,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към рамуцирумаб или към други лекарства или към някоя от 

съставките на инжектирането на рамуцирумаб. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

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. 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 високо кръвно налягане, заболяване на щитовидната жлеза или черния дроб. Също 

така уведомете Вашия лекар, ако имате рана, която все още не е зараснала, или ако развиете рана по време на лечението, която не 

заздравява правилно.

трябва да знаете, че рамуцирумаб може да причини безплодие при жени (затруднено забременяване); обаче не трябва да 

приемате, че не можете да забременеете. Кажете на Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Преди 

да започнете лечението, трябва да си направите тест за бременност. Трябва да използвате контрол на раждаемостта, за да 

предотвратите бременност по време на лечението и поне 3 месеца след последното лечение. Говорете с Вашия лекар за 

методите за контрол на раждаемостта, които ще работят за Вас. Ако забременеете по време на лечението си с инжекция с 

рамуцирумаб, незабавно се обадете на Вашия лекар. Рамуцирумаб може да увреди плода.

кажете на Вашия лекар, ако кърмите. Не трябва да кърмите по време на лечението с 
рамуцирумаб и 2 месеца след последната доза.

ако ви предстои операция, включително дентална хирургия, кажете на лекаря или зъболекаря, че получавате 
инжекция с рамуцирумаб. Вашият лекар може да Ви каже да не получавате инжекция с рамуцирумаб през 28-те дни 
преди операцията. Може да ви бъде разрешено да започнете отново лечението с инжекция с рамуцирумаб само ако е 
изминало поне 14 дни след операцията и раната е заздравяла.

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?

Обадете се незабавно на Вашия лекар, ако не можете да запазите час, за да получите доза инжекция 

рамуцирумаб.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на Ramucirumab може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

диария

рани в устата или гърлото

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:

обрив

внезапна слабост на ръка или крак
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увисване на едната страна на лицето

затруднено говорене или разбиране

смазваща болка в гърдите или рамото

бавна или трудна реч

болка в гърдите

недостиг на въздух

главоболие

замаяност или припадък

припадъци

объркване

промяна в зрението или загуба на зрение

изключителна умора

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

необяснимо наддаване на тегло

пенлива урина

възпалено гърло, треска, втрисане, продължаваща кашлица и задръствания или други признаци на инфекция

кашлица или повръщане на кръв или материал, който прилича на утайка от кафе, необичайно кървене или синини, 
розова, червена или тъмнокафява урина, червено или катранено черно изхождане или замаяност

диария, повръщане, коремна болка, треска или втрисане

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

докато използвате 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).

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. При някои състояния Вашият лекар може да назначи 

лабораторен тест, преди да започнете лечението, за да види дали ракът Ви може да се лекува с рамуцирумаб. Вашият 

лекар, нашият лекар ще проверява кръвното Ви налягане и ще изследва редовно урината Ви по време на лечението Ви с 

рамуцирумаб.

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.
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