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Injecție cu trastuzumab
pronuntat ca (tras prea' zoo mab)

Înștiințare:

Injecția cu trastuzumab, injectarea trastuzumab-anns, injectarea trastuzumab-dkst și injectarea trastuzumabqyyp 

sunt medicamente biologice (medicamente făcute din organisme vii). Injecția de trastuzumab-anns biosimilar, 

injecția de trastuzumab-dkst și injecția de trastuzumab-qyyp sunt foarte asemănătoare cu injecția de trastuzumab și 

funcționează în același mod ca injecția de trastuzumab în organism. Prin urmare, termenul de produse injectabile cu 

trastuzumab va fi folosit pentru a reprezenta aceste medicamente în această discuție.

AVERTISMENT IMPORTANT:

Produsele injectabile cu trastuzumab pot provoca probleme cardiace grave sau care pun viața în pericol. Spuneți medicului 

dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală de inimă. Medicul dumneavoastră vă va comanda teste înainte și în 

timpul tratamentului pentru a vedea dacă inima dumneavoastră funcționează suficient de bine pentru a putea primi în 

siguranță un produs injectabil cu trastuzumab. Spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți tratat cu 

radioterapie în piept sau medicamente cu antracicline pentru cancer, cum ar fi daunorubicin (Daunoxome, Cerubidine), 

doxorubicin (Doxil), epirubicin (Ellence) și idarubicin (Idamycin). Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați 

imediat medicului dumneavoastră: tuse; dificultăți de respirație; umflarea brațelor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau 

picioarelor inferioare; creștere în greutate (mai mult de 5 lire [aproximativ 2,3 kilograme] în 24 de ore); ameţeală; pierderea 

conștienței; sau rapid, neregulat,

Produsele injectabile cu trastuzumab pot provoca reacții grave sau care pun viața în pericol, care pot apărea în timp ce 

medicamentul este administrat sau până la 24 de ore după aceea. Produsele injectabile cu trastuzumab pot provoca, de 

asemenea, leziuni pulmonare severe. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală pulmonară 

sau dacă aveți o tumoare la plămâni, mai ales dacă aceasta v-a cauzat dificultăți de respirație. Medicul dumneavoastră vă va 

supraveghea cu atenție când primiți un produs injectabil cu trastuzumab, astfel încât tratamentul să poată fi întrerupt dacă 

aveți o reacție gravă. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, spuneți imediat medicului dumneavoastră: febră, 

frisoane, greață, vărsături, durere, cefalee, amețeli, slăbiciune, erupții cutanate, urticarie, mâncărime, încordare a gâtului; 

sau dificultăți de respirație sau de înghițire.
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Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Produsele injectabile cu 

trastuzumab pot dăuna copilului dumneavoastră nenăscut. Trebuie să utilizați contraceptive pentru a preveni sarcina în timpul 

tratamentului și timp de 7 luni după doza finală. Discutați cu medicul dumneavoastră despre metodele de control al nașterii care 

vă vor funcționa. Dacă rămâneți gravidă în timpul tratamentului cu un produs injectabil cu trastuzumab, adresați-vă imediat 

medicului dumneavoastră.

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

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la un produs injectabil cu trastuzumab.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a primi un produs injectabil cu trastuzumab.

de ce este prescris acest medicament?

Produsele injectabile cu trastuzumab sunt utilizate împreună cu alte medicamente sau după ce alte medicamente au fost 

utilizate pentru a trata un anumit tip de cancer de sân care s-a răspândit în alte părți ale corpului. Produsele injectabile cu 

trastuzumab sunt, de asemenea, utilizate în timpul și după tratamentul cu alte medicamente pentru a reduce șansele ca un 

anumit tip de cancer de sân să reapară. Produsele injectabile cu trastuzumab sunt, de asemenea, utilizate împreună cu alte 

medicamente pentru a trata anumite tipuri de cancer de stomac care s-au răspândit în alte părți ale corpului. Trastuzumab face 

parte dintr-o clasă de medicamente numite anticorpi monoclonali. Acționează prin oprirea creșterii celulelor canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Produsele injectabile cu trastuzumab vin sub formă de lichid sau sub formă de pulbere pentru a fi amestecate cu un lichid pentru a fi 

injectate într-o venă de către un medic sau o asistentă într-un spital sau o unitate medicală. Când un produs injectabil cu trastuzumab este 

utilizat pentru a trata cancerul de sân care s-a răspândit, acesta este de obicei administrat o dată pe săptămână. Când un produs injectabil 

cu trastuzumab este utilizat pentru a preveni reapariția cancerului de sân, acesta este de obicei administrat o dată pe săptămână în timpul 

tratamentului cu alte medicamente pentru chimioterapie și apoi o dată la 3 săptămâni după terminarea tratamentului cu celelalte 

medicamente timp de până la 52 de săptămâni. Când un produs injectabil cu trastuzumab este utilizat pentru a trata cancerul de stomac, 

acesta se administrează de obicei o dată la 3 săptămâni. Durata tratamentului depinde de cât de bine răspunde organismul 

dumneavoastră la medicamente și de efectele secundare pe care le experimentați.

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 un produs injectabil cu trastuzumab,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la medicamentele trastuzumab, trastuzumab-anns, 
trastuzumabdkst, trastuzumab-qyyp făcute din proteine   din celulele ovarelor de hamster chinezesc, orice alte 
medicamente sau alcool benzilic. Întrebați-vă farmacistul dacă nu sunteți sigur dacă un medicament la care sunteți alergic 
este fabricat din proteină din celulele ovarelor de hamster chinezesc sau conține alcool benzilic.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente nutritive 

și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Este posibil ca medicul dumneavoastră să aibă nevoie
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modificați dozele de medicamente sau monitorizați-vă cu atenție pentru efecte secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată oricare dintre afecțiunile menționate în secțiunea 
AVERTISMENT IMPORTANT sau orice altă afecțiune medicală.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că primiți un 
produs injectabil cu trastuzumab.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Sunați imediat medicul dumneavoastră dacă nu puteți ține o programare pentru a primi o doză de produs injectabil 

cu trastuzumab.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

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

diaree

constipație

dureri de stomac

arsuri la stomac

pierderea poftei de mâncare

dureri de spate, oase, articulații sau musculare

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

bufeuri

amorțeală, arsură sau furnicături la nivelul brațelor, mâinilor, picioarelor sau picioarelor

modificări ale aspectului unghiilor

acnee

depresie

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate în 
secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT, sunați imediat medicul dumneavoastră:

durere în gât, febră, frisoane, dificultăți la urinare, durere la urinare și alte semne de infecție

sângerări nazale și alte vânătăi sau sângerări neobișnuite

oboseala excesiva

piele palida
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greaţă; vărsături; pierderea poftei de mâncare; oboseală; bataie rapida de inima; urină închisă la culoare; scăderea cantității 
de urină; dureri de stomac; convulsii; halucinații; sau crampe și spasme musculare

Injecția cu trastuzumab 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).

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Medicul dumneavoastră poate comanda anumite teste de laborator pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu trastuzumab.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (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

Herceptin®(trastuzumab)

Kanjinti®(trastuzumab-anns)

Ogivri®(trastuzumab-dkst)

Trazimera®(trastuzumab-qyyp)
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