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Ритуксимаб инжекция
произнася се като (ri tux' i mab)

Забележка:

Инжекцията с ритуксимаб, инжекцията с ритуксимаб-abbs и инжекцията с ритуксимаб-pvvr са биологични лекарства 

(лекарства, направени от живи организми). Биоподобното инжектиране на rituximab-abbs и инжектиране на rituximab-pvvr 

са много подобни на инжектирането на rituximab и действат по същия начин като инжектирането на rituximab в тялото. 

Следователно терминът продукти на ритуксимаб ще бъде използван за представяне на тези лекарства в тази дискусия.

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Може да получите сериозна реакция, докато получавате или в рамките на 24 часа след получаване на доза от 

инжекционен продукт ритуксимаб. Тези реакции обикновено се случват по време на първата доза инжекционен 

продукт с ритуксимаб и могат да причинят смърт. Вие ще получавате всяка доза инжекционен продукт ритуксимаб в 

медицинско заведение и лекар или медицинска сестра ще ви наблюдават внимателно, докато получавате 

лекарството. Ще получите определени лекарства за предотвратяване на алергична реакция, преди да получите 

всяка доза инжекционен продукт ритуксимаб. Уведомете Вашия лекар, ако някога сте имали реакция към продукт на 

ритуксимаб или ако имате или някога сте имали неравномерен пулс, болка в гърдите, други сърдечни проблеми или 

белодробни проблеми. Ако получите някой от следните симптоми, незабавно уведомете Вашия лекар или друг 

доставчик на здравни услуги: копривна треска; обрив; сърбеж; подуване на устните, езика или гърлото; затруднено 

дишане или преглъщане; световъртеж; припадък; задух, хрипове; главоболие; удряне или неравномерен пулс; бърз 

или слаб пулс; бледа или синкава кожа; болка в гърдите, която може да се разпространи в други части на горната 

част на тялото; слабост; или силно изпотяване.

Инжекционните продукти с ритуксимаб са причинили тежки, животозастрашаващи реакции на кожата и устата. Ако 

почувствате някой от следните симптоми, незабавно уведомете Вашия лекар: болезнени рани или язви по кожата, 

устните или устата; мехури; обрив; или лющена кожа.

Може вече да сте заразени с хепатит В (вирус, който заразява черния дроб и може да причини тежко чернодробно 

увреждане), но нямате никакви симптоми на заболяването. В този случай, получаването на инжекционен продукт с 

ритуксимаб може да увеличи риска инфекцията ви да стане по-сериозна или животозастрашаваща и да развиете 

симптоми. Кажете на Вашия лекар, ако имате или някога сте имали тежко заболяване
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инфекция, включително инфекция с вируса на хепатит В. Вашият лекар ще назначи кръвен тест, за да види дали 

имате неактивна инфекция с хепатит В. Ако е необходимо, Вашият лекар може да Ви даде лекарства за лечение на 

тази инфекция преди и по време на лечението Ви с инжекционен продукт ритуксимаб. Вашият лекар също ще Ви 

наблюдава за признаци на инфекция с хепатит В по време и няколко месеца след лечението. Ако получите някой 

от следните симптоми по време на или след лечението, незабавно се обадете на Вашия лекар: прекомерна умора, 

пожълтяване на кожата или очите, загуба на апетит, гадене или повръщане, мускулни болки, болки в стомаха или 

тъмна урина.

Някои хора, които са получили инжекционен продукт с ритуксимаб, развиват прогресивна мултифокална 

левкоенцефалопатия (PML; рядка инфекция на мозъка, която не може да бъде лекувана, предотвратена или излекувана и 

която обикновено причинява смърт или тежко увреждане) по време или след лечението. Ако получите някой от следните 

симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: нови или внезапни промени в мисленето или объркване; затруднено 

говорене или ходене; загуба на равновесие; загуба на сила; нови или внезапни промени в зрението; или всякакви други 

необичайни симптоми, които се развиват внезапно.

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

провери реакцията на тялото ви към инжекционен продукт с ритуксимаб.

Вашият лекар или фармацевт ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за 

лекарства), когато започнете лечение с инжекция с ритуксимаб и всеки път, когато получите лекарството. 

Прочетете внимателно информацията и попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси. Можете 

също да посетите уебсайта на Администрацията по храните и лекарствата (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) 

или уебсайта на производителя, за да получите ръководството за лекарства.

Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата на инжекционен продукт с ритуксимаб.

защо е предписано това лекарство?

Продуктите за инжектиране на Rituximab се използват самостоятелно или с други лекарства за лечение на различни видове неходжкинов лимфом (NHL; вид рак, който започва от вид бели 

кръвни клетки, които обикновено се борят с инфекцията). Продуктите за инжектиране на ритуксимаб се използват и с други лекарства за лечение на хронична лимфоцитна левкемия (CLL; 

вид рак на белите кръвни клетки). Ритуксимаб инжекция (Rituxan) се използва също с метотрексат (Otrexup, Rasuvo, Xatmep, други) за лечение на симптомите на ревматоиден артрит (RA; 

състояние, при което тялото атакува собствените си стави, причинявайки болка, подуване и загуба на функция) при възрастни, които вече са били лекувани с определен вид лекарства, 

наречени инхибитор на тумор некрозис фактор (TNF). Ритуксимаб инжекция (Rituxan, Ruxience) се използва също при възрастни и деца на 2 години и повече заедно с други лекарства за 

лечение на грануломатоза с полиангиит (грануломатоза на Вегенер) и микроскопичен полиангиит, които са състояния, при които тялото атакува собствените си вени и други кръвоносни 

съдове, което причинява увреждане на органи, като сърцето и белите дробове. Ритуксимаб инжекция (Rituxan) се използва за лечение на пемфигус вулгарис (състояние, което причинява 

болезнени мехури по кожата и лигавицата на устата, носа, гърлото и гениталиите). Продуктите за инжектиране на ритуксимаб са в клас лекарства, наречени моноклонални антитела. Те 

лекуват различните видове NHL и CLL чрез които са състояния, при които тялото атакува собствените си вени и други кръвоносни съдове, което причинява увреждане на органи, като 

сърцето и белите дробове. Ритуксимаб инжекция (Rituxan) се използва за лечение на пемфигус вулгарис (състояние, което причинява болезнени мехури по кожата и лигавицата на устата, 

носа, гърлото и гениталиите). Продуктите за инжектиране на ритуксимаб са в клас лекарства, наречени моноклонални антитела. Те лекуват различните видове NHL и CLL чрез които са 

състояния, при които тялото атакува собствените си вени и други кръвоносни съдове, което причинява увреждане на органи, като сърцето и белите дробове. Ритуксимаб инжекция (Rituxan) 

се използва за лечение на пемфигус вулгарис (състояние, което причинява болезнени мехури по кожата и лигавицата на устата, носа, гърлото и гениталиите). Продуктите за инжектиране на 

ритуксимаб са в клас лекарства, наречени моноклонални антитела. Те лекуват различните видове NHL и CLL чрез
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убиване на ракови клетки. Някои инжекционни продукти на ритуксимаб също лекуват ревматоиден артрит, 

грануломатоза с полиангиит, микроскопичен полиангиит и пемфигус вулгарис, като блокират дейността на частта от 

имунната система, която може да увреди ставите, вените и други кръвоносни съдове.

как трябва да се използва това лекарство?

Продуктите за инжектиране на Rituximab идват като разтвор (течност), който трябва да се инжектира във вена. Инжекционните 

продукти на Rituximab се прилагат от лекар или медицинска сестра в медицински кабинет или инфузионен център. Вашият 

график на дозиране ще зависи от състоянието, което имате, другите лекарства, които използвате, и колко добре тялото ви 

реагира на лечението.

Продуктите за инжектиране на ритуксимаб трябва да се прилагат бавно във вена. Може да отнеме няколко часа или повече, за 

да получите първата си доза инжекционен продукт ритуксимаб, така че трябва да планирате да прекарате по-голямата част от 

деня в медицинския кабинет или инфузионния център. След първата доза може да получите инжекционен продукт ритуксимаб 

по-бързо , в зависимост от това как реагирате на лечението.

Може да изпитате симптоми като треска, втрисане, умора, главоболие или гадене, докато получавате доза от 

продукт ритуксимаб, особено първата доза. Уведомете Вашия лекар или друг доставчик на здравни услуги, ако 

изпитате тези симптоми, докато получавате Вашето лекарство. Вашият лекар може да предпише други лекарства, за 

да помогне за предотвратяване или облекчаване на тези симптоми. Вашият лекар ще Ви каже да приемате тези 

лекарства, преди да получите всяка доза от продукта ритуксимаб.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

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 получите инжекционен продукт ритуксимаб,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към rituximab, rituximab-abbs, rituximab-pvvr, към други лекарства 

или към някоя от съставките на продуктите за инжектиране на rituximab. Посъветвайте се с вашия фармацевт или 

проверете ръководството за лекарства за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, 
хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да 
споменете някое от следните: адалимумаб (Humira); цертолизумаб (Cimzia); етанерцепт (Enbrel); голимумаб 
(Симпони); инфликсимаб (Remicade); други лекарства за ревматоиден артрит; и лекарства, които потискат 
имунната система като азатиоприн (Azasan, Imuran), циклоспорин (Gengraf, Neoral, Sandimmune), сиролимус 
(Rapamune, Torisel) и такролимус (Envarsus, Prograf). 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 някое от състоянията, посочени в раздел ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, и ако имате 
или някога сте имали хепатит С или други вируси като варицела, херпес (вирус, който може да причини херпес или 
огнища на мехури в гениталиите област), херпес зостер, вирус на Западен Нил (вирус, който се разпространява чрез 
ухапвания от комари и може да причини сериозни симптоми), парвовирус В19 (пета болест; често срещан вирус при 
деца, който обикновено причинява сериозни проблеми само при някои възрастни) или цитомегаловирус (а често 
срещан вирус, който обикновено причинява сериозни симптоми само при хора, които имат
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отслабена имунна система или които са заразени при раждане), или бъбречно заболяване. Също така уведомете 
Вашия лекар, ако имате някакъв вид инфекция сега или ако имате или някога сте имали инфекция, която не би 
изчезнала, или инфекция, която идва и си отива.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или ако планирате да забременеете. Трябва да използвате контрол на раждаемостта, за да 

предотвратите бременност по време на лечението с инжекционен продукт ритуксимаб и в продължение на 12 месеца след последната 

доза. Говорете с Вашия лекар за видовете контрол на раждаемостта, които ще работят за Вас. Ако забременеете, докато използвате 

инжекционен продукт с ритуксимаб, обадете се на Вашия лекар. Ритуксимаб може да увреди плода.

кажете на Вашия лекар, ако кърмите. Не трябва да кърмите по време на лечението с 
инжекционен продукт ритуксимаб и 6 месеца след последната доза.

попитайте Вашия лекар дали трябва да получите някакви ваксини, преди да започнете лечението с 
инжекционен продукт ритуксимаб. Не си правете никакви ваксини по време на лечението, без да говорите с 
Вашия лекар.

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?

Ако пропуснете среща за получаване на инжекционен продукт с ритуксимаб, незабавно се обадете на Вашия лекар.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжекционните продукти с ритуксимаб могат да причинят нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

диария

болки в гърба или ставите

зачервяване

нощни изпотявания

чувство на необичайна тревожност или притеснение

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:

необичайни синини или кървене

възпалено гърло, хрема, кашлица, треска, втрисане или други признаци на инфекция

болка в ухото

болезнено уриниране

зачервяване, чувствителност, подуване или затопляне на участък от кожата

стягане в гърдите

Продуктите за инжектиране на ритуксимаб могат да причинят други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни 

проблеми, докато използвате това лекарство.
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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?

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

Ритуксан®(ритуксимаб)

Разтърсване®(ритуксимаб-pvvr)

Труксима®(rituximab-abbs)

Последна редакция - 15.04.2020 г
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