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Цидофовир инжекция
произнася се като (si dof 'o veer)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инжектирането на цидофовир може да причини увреждане на бъбреците. Кажете на Вашия лекар, ако имате или някога 

сте имали бъбречно заболяване. Уведомете Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, които 

могат да причинят увреждане на бъбреците, някои от които включват амикацин, амфотерицин В (Abelcet, Ambisome), 

фоскарнет (Foscavir), гентамицин, пентамидин (Pentam 300), тобрамицин, ванкомицин (Vancocin) и нестероидни 

противовъзпалителни средства (НСПВС) като ибупрофен (Advil, Motrin) и напроксен (Naprosyn, Aleve). Вашият лекар 

вероятно ще Ви каже да не използвате инжекция с цидофовир, ако приемате или използвате едно или повече от тези 

лекарства.

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

преди, по време, след лечението, за да провери отговора Ви към инжектирането на цидофовир.

Инжектирането на цидофовир е причинило вродени дефекти и проблеми с производството на сперма при 

животните. Това лекарство не е проучено при хора, но е възможно да причини и вродени дефекти при бебета, 

чиито майки са получавали инжекция с цидофовир по време на бременност. Не трябва да използвате инжекция с 

цидофовир, докато сте бременна или планирате да забременеете, освен ако Вашият лекар не реши, че това е най-

доброто лечение за Вашето състояние.

Инжектирането на цидофовир е причинило тумори при лабораторни животни.

Говорете с Вашия лекар за възможните рискове от употребата на инжекция с цидофовир.

защо е предписано това лекарство?

Инжектирането на цидофовир се използва заедно с друго лекарство (пробенецид) за лечение на цитомегаловирусен 

ретинит (CMV ретинит) при хора със синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН). Цидофовир е в клас 

лекарства, наречени антивирусни. Действа като забавя растежа на CMV.

как трябва да се използва това лекарство?
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Cidofovir инжекцията идва като разтвор (течност), който трябва да се инжектира интравенозно (във вена) от лекар или медицинска 

сестра в медицинско заведение. Обикновено се дава веднъж на всеки 2 седмици. Продължителността на лечението зависи от 

реакцията на тялото ви към лекарството.

Трябва да приемате пробенецид таблетки през устата с всяка доза цидофовир. Вземете доза пробенецид 3 часа преди да 

получите инжекция с цидофовир и отново 2 и 8 часа след завършване на инфузията. Приемайте пробенецид с храна, за 

да намалите гаденето и стомашното разстройство. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси 

относно това как тези лекарства трябва да се приемат заедно.

други употреби на това лекарство

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 използвате инжекция с цидофовир,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към цидофовир, пробенецид (Probalan, в Col-
Probenecid), сулфа-съдържащи лекарства, други лекарства или някоя от съставките на инжектирането на 
цидофовир. 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. Не забравяйте да споменете лекарствата, изброени в раздел ВАЖНО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и някое от следните: ацетаминофен; ацикловир (Zovirax); инхибитори на 
ангиотензин-конвертиращия ензим като беназеприл (Lotensin, в Lotrel), каптоприл, еналаприл 
(Vasotec, Vaseretic), фозиноприл, лизиноприл (Qbrelis, в Prinzide, в Zestoretic); аспирин; 
барбитурати като фенобарбитал; бензодиазепини като лоразепам (Ativan); буметанид (Bumex); 
фамотидин (Pepcid); фуроземид (Lasix); метотрексат (Otrexup, Rasuvo, Trexall); теофилин 
(Elixophyllin, Theo-24); и зидовудин (Retrovir, в Combivir).

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Ако сте жена, използваща инжекция с 

цидофовир, трябва да използвате ефективен контрол на раждаемостта, докато получавате цидофовир и 1 месец след 

последната доза. Говорете с Вашия лекар относно методите за контрол на раждаемостта, които можете да използвате по 

време и след лечението. Ако сте мъж, използващ цидофовир и партньорът ви може да забременее, трябва да използвате 

бариерен метод (презерватив или диафрагма със спермицид), докато използвате инжекция с цидофовир и 3 месеца след 

последната доза. Ако Вие или Вашият партньор забременеете, докато получавате цидофовир, незабавно се обадете на 

Вашия лекар.

кажете на Вашия лекар, ако кърмите. Не кърмете, ако сте заразени с човешки 
имунодефицитен вирус (ХИВ) или СПИН или използвате цидофовир.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на цидофовир може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезне:

повръщане

гадене
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диария

загуба на апетит

главоболие

косопад

рани по устните, устата или гърлото

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 
обадете на Вашия лекар:

обрив

болка в очите или зачервяване

промени в зрението като чувствителност към светлина или замъглено зрение

треска, втрисане или кашлица

недостиг на въздух

бледа кожа

Инжектирането на цидофовир 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.

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с вашия очен лекар. По време на лечението с инжекция с цидофовир трябва да 

провеждате редовни очни прегледи.

Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно инжектирането на цидофовир.

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
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Vistide®¶

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

Последна редакция - 15.11.2016 г
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