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Cidofovir injectabil
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AVERTISMENT IMPORTANT:

Injecția de cidofovir poate provoca leziuni renale. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată 

boală de rinichi. Spuneți medicului dumneavoastră dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente care pot 

provoca leziuni renale, dintre care unele includ amikacina, amfotericina B (Abelcet, Ambisome), foscarnet (Foscavir), 

gentamicina, pentamidina (Pentam 300), tobramicină, vancomicina (Vancocin) și medicamente antiinflamatoare 

nesteroidiene (AINS), cum ar fi ibuprofenul (Advil, Motrin) și naproxenul (Naprosyn, Aleve). Medicul dumneavoastră 

vă va spune probabil să nu utilizați injecție de cidofovir dacă luați sau utilizați unul sau mai multe dintre aceste 

medicamente.

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda anumite teste de laborator înainte, 

în timpul și după tratamentul dumneavoastră pentru a verifica răspunsul dumneavoastră la injecția cu cidofovir.

Injectarea de cidofovir a cauzat malformații congenitale și probleme cu producția de spermă la animale. Acest medicament 

nu a fost studiat la om, dar este posibil ca acesta să poată provoca și malformații congenitale la copiii ale căror mame au 

primit injecție cu cidofovir în timpul sarcinii. Nu trebuie să utilizați cidofovir injectabil în timp ce sunteți gravidă sau 

intenționați să rămâneți gravidă decât dacă medicul dumneavoastră decide că acesta este cel mai bun tratament pentru 

afecțiunea dumneavoastră.

Cidofovirul injectat a provocat tumori la animalele de laborator.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre posibilele riscuri ale utilizării injectării de cidofovir.

de ce este prescris acest medicament?

Cidofovirul injectabil este utilizat împreună cu un alt medicament (probenecid) pentru a trata retinita citomegalovirală (retinita 

CMV) la persoanele cu sindrom de imunodeficiență dobândită (SIDA). Cidofovirul face parte dintr-o clasă de medicamente 

numite antivirale. Funcționează prin încetinirea creșterii CMV.

cum trebuie utilizat acest medicament?
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Cidofovir injectabil 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 la 2 săptămâni. Durata tratamentului depinde de 

răspunsul organismului dumneavoastră la medicament.

Trebuie să luați comprimate de probenecid pe cale orală cu fiecare doză de cidofovir. Luați o doză de probenecid cu 3 ore 

înainte de a primi injecția cu cidofovir și din nou la 2 și 8 ore după terminarea perfuziei. Luați probenecid cu alimente 

pentru a reduce greața și tulburările de stomac. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți 

întrebări despre cum trebuie luate aceste medicamente împreună.

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 utiliza injecția cu cidofovir,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la cidofovir, probenecid (Probalan, în Col-
Probenecid), medicamente care conțin sulfa, orice alte medicamente sau oricare dintre ingredientele din injecția cu 
cidofovir. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și 
fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau 
intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați medicamentele enumerate în secțiunea 
AVERTISMENT IMPORTANT și oricare dintre următoarele: acetaminofen; aciclovir (Zovirax); inhibitori ai 
enzimei de conversie a angiotensinei, cum ar fi benazepril (Lotensin, în Lotrel), captopril, enalapril 
(Vasotec, Vaseretic), fosinopril, lisinopril (Qbrelis, în Prinzide, în Zestoretic); acid acetilsalicilic; 
barbiturice, cum ar fi fenobarbital; benzodiazepine cum ar fi lorazepam (Ativan); bumetanid (Bumex); 
famotidină (Pepcid); furosemid (Lasix); metotrexat (Otrexup, Rasuvo, Trexall); teofilina (Elixophyllin, 
Theo-24); și zidovudină (Retrovir, în Combivir).

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Dacă sunteți femeie care utilizează 

injecție cu cidofovir, trebuie să utilizați un control al nașterii eficient în timp ce primiți cidofovir și timp de 1 lună după doza finală. 

Discutați cu medicul dumneavoastră despre metodele contraceptive pe care le puteți utiliza în timpul și după tratament. Dacă sunteți 

bărbat și utilizați cidofovir și partenerul dumneavoastră poate rămâne însărcinată, trebuie să utilizați o metodă de barieră 

(prezervativul sau diafragmă cu spermicid) în timp ce utilizați injecția cu cidofovir și timp de 3 luni după doza finală. Dacă 

dumneavoastră sau partenerul dumneavoastră rămâneți gravidă în timp ce primiți cidofovir, adresați-vă imediat medicului 

dumneavoastră.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Nu alăptați dacă sunteți infectat cu virusul 
imunodeficienței umane (HIV) sau SIDA sau utilizați cidofovir.

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?

Injectarea de cidofovir poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 

simptome este severe sau nu dispare:

vărsături

greaţă
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diaree

pierderea poftei de mâncare

durere de cap

Pierderea parului

răni pe buze, gură sau gât

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

eczemă

dureri de ochi sau roșeață

modificări ale vederii, cum ar fi sensibilitatea la lumină sau vederea încețoșată

febră, frisoane sau tuse

dificultăți de respirație

piele palida

Injecția cu cidofovir 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.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul oftalmolog. În timpul tratamentului cu injecție de cidofovir, trebuie să aveți programate 

periodice examene oftalmologice.

Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre injecția cu cidofovir.

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
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Vistide®¶

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

Ultima revizuire - 15.11.2016

Aflați cum să citați această pagină

Societatea Americană a Farmaciştilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciştilor de 

Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare

pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a696037.html 4/4

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

