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Трабектедин инжекция
произнася се като (tra bek' te din)

защо е предписано това лекарство?

Трабектедин инжекция се използва за лечение на липосарком (рак, който започва в мастните клетки) или лейомиосарком 

(рак, който започва в гладката мускулна тъкан), който се е разпространил в други части на тялото и не може да бъде 

лекуван с операция при хора, които вече са били лекувани с определени химиотерапевтични лекарства. Трабектедин е в 

клас лекарства, наречени алкилиращи агенти. Той действа като забавя или спира растежа на раковите клетки в тялото ви.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжекцията Trabectedin идва като прах, който се смесва с течност, за да се инжектира в продължение на 24 часа 

интравенозно (във вена) от лекар или медицинска сестра в медицинско заведение. Обикновено се прилага веднъж на 

всеки 3 седмици, докато Вашият лекар Ви препоръча да се лекувате.

Вашият лекар може да отложи или спре лечението Ви с инжектиране на трабектедин в зависимост от отговора Ви към 

лекарството и всички странични ефекти, които изпитвате. Говорете с Вашия лекар за това как се чувствате по време на 

лечението.

Вашият лекар вероятно ще Ви предпише лекарство, което да приемате, преди да получите всяка доза трабектедин, за да 

помогне за предотвратяване на нежелани реакции.

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 инжекция с трабектедин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към инжектиране на трабектедин, други лекарства или някоя от 

съставките на инжектирането на трабектедин. 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 някое от 
следните: някои противогъбични средства като итраконазол (Onmel, Sporanox), кетоконазол (Nizoral),
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позаконазол (Noxafil) и вориконазол (Vfend); боцепревир (Victrelis); кларитромицин (Biaxin, в Prevpac); кониваптан 
(Вапризол); някои лекарства за ХИВ, включително индинавир (Crixivan), лопинавир (в Kaletra), нелфинавир (Viracept), 
ритонавир (Norvir, в Kaletra, в Technivie, други) и саквинавир (Invirase); нефазодон; фенобарбитал; рифампин (Rifadin, 
Rimactane, in Rifamate, in Rifater); telaprevir (Incivek; вече не се предлага в САЩ); и телитромицин (Ketek). Може да се 
наложи Вашият лекар да промени дозите или времето на приема на Вашите лекарства или да Ви наблюдава 
внимателно за странични ефекти. Много други лекарства също могат да взаимодействат с трабектедин, така че не 
забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в този 
списък.

кажете на Вашия лекар какви билкови продукти приемате, особено жълт кантарион.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали чернодробно или бъбречно заболяване.

трябва да знаете, че инжектирането на трабектедин може да причини безплодие (трудност при забременяване); обаче не 

трябва да приемате, че не можете да забременеете. Кажете на Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. 

Ако сте жена, трябва да използвате контрол на раждаемостта, за да предотвратите бременност по време на лечението с 

трабектедин и поне 2 месеца след като спрете да използвате лекарството. Ако сте мъж, вие и вашата партньорка трябва да 

използвате контрол на раждаемостта по време на лечението с трабектедин и да продължите 5 месеца след като спрете да 

получавате инжекция с трабектедин. Ако забременеете, докато използвате трабектедин инжекция, обадете се на Вашия лекар. 

Инжектирането на трабектедин може да увреди плода и да увеличи риска от загуба на бременност.

уведомете Вашия лекар, ако кърмите. Не кърмете, докато получавате инжекция с 
трабектедин.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Не яжте грейпфрут и не пийте сок от грейпфрут, докато приемате това лекарство.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на трабектедин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезва:

умора

главоболие

болки в ставите

запек

диария

намален апетит

затруднения при заспиване или заспиване

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 

обадете на Вашия лекар:

зачервяване, подуване, сърбеж и дискомфорт или изтичане на мястото на инжектиране

подуване на лицето

затруднено дишане

стягане в гърдите
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хрипове

обрив

силно замайване или замаяност

треска

необичайни синини или кървене

бледност

пожълтяване на кожата и очите

болка в горната част на стомаха

гадене

повръщане

затруднено концентриране

объркване

болка в гърдите

недостиг на въздух

подуване на краката, глезените или стъпалата

мускулна болка или слабост

Инжектирането на трабектедин 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 лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания, за да 

провери реакцията на тялото ви към трабектедин.

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

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 диетични
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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.
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