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Sirolimus
pronuntat ca (sir oh' li mus)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Sirolimus poate crește riscul de a dezvolta o infecție sau cancer, în special limfom (cancer al unei părți a sistemului 

imunitar) sau cancer de piele. Pentru a reduce riscul de cancer de piele, planificați să evitați expunerea inutilă sau 

prelungită la lumina soarelui și să purtați îmbrăcăminte de protecție, ochelari de soare și protecție solară în timpul 

tratamentului. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră: febră, 

durere în gât, frisoane, urinare frecventă sau dureroasă sau alte semne de infecție; răni noi sau modificări ale pielii; 

transpirații nocturne; glandele umflate la gât, axile sau inghinale; pierdere în greutate inexplicabilă; probleme de 

respirație; dureri în piept; slăbiciune sau oboseală care nu dispare; sau durere, umflare sau plinătate în stomac.

Sirolimus poate provoca reacții adverse grave sau deces la pacienții care au avut transplant hepatic sau pulmonar. Acest 

medicament nu trebuie administrat pentru a preveni respingerea transplanturilor hepatice sau pulmonare.

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va prescrie anumite teste pentru a verifica 

răspunsul organismului dumneavoastră la sirolimus.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a lua sirolimus.

de ce este prescris acest medicament?

Sirolimus este utilizat în combinație cu alte medicamente pentru a preveni respingerea transplanturilor de rinichi. Sirolimus 

face parte dintr-o clasă de medicamente numite imunosupresoare. Funcționează prin suprimarea sistemului imunitar al 

organismului.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Sirolimus se prezintă sub formă de tablete și soluție (lichid) pentru administrare pe cale orală. Se ia de obicei o dată pe zi, fie 

întotdeauna cu alimente, fie întotdeauna fără alimente. Pentru a vă ajuta să vă amintiți să luați sirolimus, luați-l aproximativ la 

aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și cereți-i medicului sau farmacistului să vă explice 

orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați sirolimus exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des 

decât este prescris de medicul dumneavoastră.
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Înghițiți comprimatele întregi; nu le despicați, mestecați sau zdrobiți.

Medicul dumneavoastră vă va ajusta probabil doza de sirolimus în timpul tratamentului, de obicei nu mai mult de o dată la 

7 până la 14 zile.

Continuați să luați sirolimus chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați sirolimus fără a discuta cu medicul 

dumneavoastră.

Soluția de sirolimus poate dezvolta o ceață când este refrigerată. Dacă se întâmplă acest lucru, lăsați sticla să stea la 

temperatura camerei și agitați-o ușor până când ceața dispare. Ceața nu înseamnă că medicamentul este deteriorat sau 

nesigur de utilizat.

Pentru a utiliza sticlele de soluție, urmați acești pași:

1. Deschideți flaconul cu soluție. La prima utilizare, introduceți strâns tubul de plastic cu dop în sticlă până când 
este egal cu partea superioară a sticlei. Nu scoateți din flacon odată introdus.

2. Pentru fiecare utilizare, introduceți strâns una dintre seringile de culoare chihlimbar, cu pistonul complet împins, în 
orificiul tubului de plastic.

3. Extrageți cantitatea de soluție prescrisă de medicul dumneavoastră trăgând ușor pistonul seringii până 
când partea de jos a liniei negre a pistonului este egală cu semnul corect de pe seringă. Țineți sticla în 
poziție verticală. Dacă se formează bule în seringă, goliți seringa în flacon și repetați acest pas.

4. Goliți seringa într-o ceașcă de sticlă sau de plastic care conține cel puțin 2 uncii (60 mililitri [1/4 cană]) de apă 
sau suc de portocale. Nu utilizați suc de mere, suc de grepfrut sau alte lichide. Se amestecă energic timp de 1 
minut și se bea imediat.

5. Reumpleți ceașca cu cel puțin 4 uncii (120 mililitri [1/2 cană]) de apă sau suc de portocale. Se amestecă energic 
și se bea soluția de clătire.

6. Aruncați seringa folosită.

Dacă trebuie să purtați o seringă plină cu dvs., fixați un capac pe seringă și puneți-o în cutia de 
transport. Utilizați medicamentul în seringă în 24 de ore.

există utilizări pentru acest medicament

Sirolimus este, de asemenea, utilizat uneori pentru a trata psoriazisul. Discutați cu medicul dumneavoastră despre posibilele riscuri ale utilizării acestui 

medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

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 lua sirolimus,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la sirolimus, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 

ingredientele din comprimatele sau soluția de sirolimus. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate și fără prescripție medicală, vitamine și 
suplimente nutritive luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: antibiotice aminoglicozide, cum ar fi 
amikacina, gentamicina, kanamicina, neomicina (Neo-Fradin, Neo-Rx), streptomicina,
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şi tobramicină (Tobi); amfotericină B (Abelcet, AmBisome, Amphocin, Fungizone); inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei 

(ECA), cum ar fi benazepril (Lotensin), captopril (Capoten), enalapril (Vasotec), fosinopril (Monopril), lisinopril (Prinivil, Zestril), moexipril 

(Univasc), perindopril (Aceon), quinapril (Accupril), ramipril (Altace) și trandolapril (Mavik); antifungice cum ar fi clotrimazol (Lotrimin), 

fluconazol (Diflucan), itraconazol (Sporanox), ketoconazol (Nizoral) și voriconazol (Vfend); bromocriptină (Cycloset, Parlodel); cimetidină 

(Tagamet); cisapridă (Propulsid) (nu este disponibilă în SUA); claritromicină (Biaxin); danazol (danocrine); diltiazem (Cardizem, Dilacor, 

Tiazac); eritromicină (EES, E-Mycin, Eritrocină); inhibitori de protează HIV, cum ar fi indinavir (Crixivan) și ritonavir (Norvir, în Kaletra); 

anumite medicamente pentru colesterol; medicamente pentru convulsii, cum ar fi carbamazepina (Tegretol), fenobarbital (Luminal) și 

fenitoină (Dilantin); metoclopramidă (Reglan); nicardipină (Cardene); rifabutină (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane); rifapentină 

(Priftin); telitromicină (Ketek); troleandomicină (TAO) (nu este disponibilă în SUA); și verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan). Este 

posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele 

secundare. Verelan). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze 

cu atenție pentru efectele secundare. Verelan). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de 

medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

dacă luați ciclosporină (Neoral) capsule sau soluție de gelatină moale, luați-le cu 4 ore înainte de 
sirolimus.

spuneți medicului dumneavoastră ce produse din plante luați, în special sunătoare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată colesterol sau trigliceride mari sau boli hepatice.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Trebuie să utilizați o 
metodă eficientă de control al nașterii înainte de a începe să luați sirolimus, în timp ce luați sirolimus și timp de 12 săptămâni 
după oprirea sirolimus. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați sirolimus, adresați-vă medicului dumneavoastră.

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

sirolimus.

nu vă vaccinați fără să discutați cu medicul dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Evitați să beți suc de grepfrut în timp ce luați acest medicament.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 
peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

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

dureri de stomac

durere de cap

constipație

diaree

greaţă

dureri articulare
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Unele reacții adverse pot fi grave. Următoarele simptome sunt mai puțin frecvente, dar dacă aveți 
oricare dintre ele sau cele enumerate în secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT, sunați imediat medicul 
dumneavoastră:

sângerări sau vânătăi neobișnuite

tuse

piele umflată, roșie, crăpată, solzoasă

urticarie

eczemă

mâncărime

dificultăți de respirație sau de înghițire

umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor, ochilor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

răguşeală

Sirolimus poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 

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 ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați tabletele la 
temperatura camerei și ferite de lumină, exces de căldură și umiditate (nu în baie). Păstrați medicamentele 
lichide în frigider, ferite de lumină, închise ermetic și aruncați orice medicament nefolosit la o lună după 
deschiderea flaconului. Nu înghețați. Dacă este necesar, puteți păstra sticlele până la 15 zile la temperatura 
camerei.

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caz de urgență/supradozaj
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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?

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

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

Rapamune®

numele lor

Rapamicina
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