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Injecție de trabectedină
pronuntat ca (tra bek' te din)

de ce este prescris acest medicament?

Trabectedin injectabil este utilizat pentru a trata liposarcomul (un cancer care debutează în celulele adipoase) sau leiomiosarcomul 

(un cancer care începe în țesutul muscular neted) care s-a răspândit în alte părți ale corpului și nu poate fi tratat prin intervenție 

chirurgicală la persoanele care au fost deja tratate. cu anumite medicamente pentru chimioterapie. Trabectinul face parte dintr-o 

clasă de medicamente numite agenți de alchilare. Funcționează prin încetinirea sau oprirea creșterii celulelor canceroase în corpul 

dumneavoastră.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția de trabectedină vine sub formă de pulbere care trebuie amestecată cu lichid pentru a fi injectată intravenos timp de 24 de ore (în 

venă) de către un medic sau o asistentă într-o unitate medicală. De obicei, se administrează o dată la 3 săptămâni, atâta timp cât medicul 

dumneavoastră vă recomandă să primiți tratament.

Medicul dumneavoastră vă poate întârzia sau opri tratamentul cu injecție de trabectedin, în funcție de răspunsul 

dumneavoastră la medicament și de orice reacții adverse pe care le aveți. Discutați cu medicul dumneavoastră despre cum vă 

simțiți în timpul tratamentului.

Medicul dumneavoastră vă va prescrie probabil un medicament pe care să îl luați înainte de a primi fiecare doză de trabectedin 

pentru a ajuta la prevenirea reacțiilor adverse.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

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 primi injecție cu trabectedină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la injecția cu trabectedină, la orice alte medicamente sau la 

oricare dintre ingredientele injectării cu trabectedină. 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 oricare dintre următoarele: anumite antifungice, cum ar fi itraconazol (Onmel, Sporanox), ketoconazol (Nizoral),
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posaconazol (Noxafil) și voriconazol (Vfend); boceprevir (Victrelis); claritromicină (Biaxin, în Prevpac); conivaptan 
(Vaprisol); anumite medicamente pentru HIV, inclusiv indinavir (Crixivan), lopinavir (în Kaletra), nelfinavir (Viracept), 
ritonavir (Norvir, în Kaletra, în Technivie, altele) și saquinavir (Invirase); nefazodonă; fenobarbital; rifampin (Rifadin, 
Rimactane, în Rifamate, în Rifater); telaprevir (Incivek; nu mai este disponibil în SUA); și telitromicină (Ketek). Este posibil 
ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele sau momentul administrării medicamentelor sau să vă 
monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Multe alte medicamente pot interacționa și cu trabectedina, așa că 
asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care 
nu apar pe această listă.

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

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală hepatică sau renală.

trebuie să știți că injecția cu trabectedină poate provoca infertilitate (dificultate în a rămâne gravidă); cu toate acestea, nu 
trebuie să presupuneți că nu puteți rămâne însărcinată. Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau 
intenționați să rămâneți gravidă. Dacă sunteți femeie, trebuie să utilizați contraceptive pentru a preveni sarcina în timpul 
tratamentului cu trabectedin și timp de cel puțin 2 luni după ce încetați să utilizați medicamentul. Dacă sunteți bărbat, 
dumneavoastră și partenerul dumneavoastră trebuie să utilizați contraceptive în timpul tratamentului cu trabectedină și să 
continuați timp de 5 luni după ce încetați să mai primiți trabectedină. Dacă rămâneți gravidă în timp ce utilizați injecție cu 
trabectedin, adresați-vă medicului dumneavoastră. Injecția cu trabectedină poate dăuna fătului și poate crește riscul de 
pierdere a sarcinii.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Nu alăptați în timp ce vi se injectează 
trabectedină.

hat special dietary instructions should I follow?

Do not eat grapefruit or drink grapefruit juice while receiving this medication.

hat side effects can this medication cause?

Trabectedin injection may cause side effects. Tell your doctor if any of these 
symptoms are severe or do not go away:

tiredness

headache

joint pain

constipation

diarrhea

decreased appetite

difficulty sleeping or falling asleep

Some side effects can be serious. If you experience any of these symptoms, call your 
doctor immediately:

redness, swelling, itchiness and discomfort or leakage at the injection site

swelling of the face

difficulty breathing

chest tightness
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wheezing

rash

severe dizziness or lightheadedness

fever

unusual bruising or bleeding

paleness

yellowing of skin and eyes

durere în zona superioară a stomacului

greaţă

vărsături

dificultate de concentrare

confuzie

dureri în piept

dificultăți de respirație

umflarea picioarelor, gleznelor sau picioarelor

dureri musculare sau slăbiciune

Injecția cu trabectedină 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/supradozaj

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 dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda anumite teste de laborator pentru a 

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la trabectedină.

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

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 vitamine, minerale sau alte diete.
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suplimente. 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

Yondelis®
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