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Трастузумаб инжекция
произнася се като (tras too' zoo mab)

Забележка:

Инжекция на трастузумаб, инжекция на трастузумаб-anns, инжекция на трастузумаб-dkst и инжекция на 

трастузумабкип са биологични лекарства (лекарства, направени от живи организми). Биоподобното инжектиране 

на trastuzumab-anns, инжектиране на trastuzumab-dkst и инжектиране на trastuzumab-qyyp са много подобни на 

инжектирането на трастузумаб и действат по същия начин като инжектирането на трастузумаб в тялото. 

Следователно, терминът трастузумаб инжекционни продукти ще бъде използван за представяне на тези лекарства 

в тази дискусия.

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инжекционните продукти на трастузумаб могат да причинят сериозни или животозастрашаващи сърдечни 

проблеми. Кажете на Вашия лекар, ако имате или някога сте имали сърдечно заболяване. Вашият лекар ще 

назначи тестове преди и по време на лечението, за да види дали сърцето Ви работи достатъчно добре, за да 

получите безопасно инжекционен продукт на трастузумаб. Уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако се лекувате с 

лъчева терапия на гръдния кош или с антрациклинови лекарства за рак, като даунорубицин (Daunoxome, 

Cerubidine), доксорубицин (Doxil), епирубицин (Ellence) и идарубицин (Idamycin). Ако получите някой от следните 

симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: кашлица; недостиг на въздух; подуване на ръцете, ръцете, 

стъпалата, глезените или долните крака; наддаване на тегло (повече от 5 паунда [около 2,3 килограма] за 24 часа); 

световъртеж; загуба на съзнание; или бързо, нередовно,

Продуктите за инжектиране на трастузумаб могат да причинят сериозни или животозастрашаващи реакции, които могат да 

се появят, докато се прилага лекарството или до 24 часа след това. Инжекционните продукти на трастузумаб могат също да 

причинят тежко увреждане на белите дробове. Уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали белодробно 

заболяване или ако имате тумор в белите дробове, особено ако това Ви е причинило затруднено дишане. Вашият лекар ще 

Ви наблюдава внимателно, когато получите продукт за инжектиране на трастузумаб, така че лечението Ви да може да бъде 

прекъснато, ако получите сериозна реакция. Ако имате някой от следните симптоми, незабавно уведомете Вашия лекар: 

треска, втрисане, гадене, повръщане, болка, главоболие, замаяност, слабост, обрив, копривна треска, сърбеж, стягане в 

гърлото; или затруднено дишане или преглъщане.
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Кажете на Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Инжекционните продукти на трастузумаб могат да 

навредят на вашето неродено бебе. Трябва да използвате контрол на раждаемостта, за да предотвратите бременност по време 

на лечението и в продължение на 7 месеца след последната доза. Говорете с Вашия лекар за методите за контрол на 

раждаемостта, които ще работят за Вас. Ако забременеете по време на лечението с трастузумаб инжекционен продукт, 

незабавно се обадете на Вашия лекар.

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

реакцията на тялото ви към инжекционен продукт на трастузумаб.

Говорете с Вашия лекар за рисковете от получаване на инжекционен продукт трастузумаб.

защо е предписано това лекарство?

Продуктите за инжектиране на трастузумаб се използват с други лекарства или след като други лекарства са били 

използвани за лечение на определен вид рак на гърдата, който се е разпространил в други части на тялото. Продуктите 

за инжектиране на трастузумаб също се използват по време и след лечение с други лекарства, за да се намали 

вероятността да се върне определен вид рак на гърдата. Продуктите за инжектиране на трастузумаб се използват и с 

други лекарства за лечение на някои видове рак на стомаха, които са се разпространили в други части на тялото. 

Трастузумаб е в клас лекарства, наречени моноклонални антитела. Действа като спира растежа на раковите клетки.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжекционните продукти на Trastuzumab идват като течност или като прах, който трябва да се смеси с течност, която да се инжектира във 

вена от лекар или медицинска сестра в болница или медицинско заведение. Когато продукт за инжектиране на трастузумаб се използва за 

лечение на рак на гърдата, който се е разпространил, той обикновено се прилага веднъж седмично. Когато продукт за инжектиране на 

трастузумаб се използва за предотвратяване на връщане на рак на гърдата, той обикновено се прилага веднъж седмично по време на 

лечение с други химиотерапевтични лекарства и след това веднъж на всеки 3 седмици след завършване на лечението с другите лекарства 

за период до 52 седмици. Когато инжекционен продукт трастузумаб се използва за лечение на рак на стомаха, той обикновено се прилага 

веднъж на всеки 3 седмици. Продължителността на лечението зависи от това колко добре тялото ви реагира на лекарството и 

страничните ефекти, които изпитвате.

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 трастузумаб,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към trastuzumab, trastuzumab-anns, trastuzumabdkst, trastuzumab-

qyyp лекарства, направени от яйчников протеин на китайски хамстер, всякакви други лекарства или бензилов алкохол. 

Посъветвайте се с вашия фармацевт, ако не сте сигурни дали лекарството, към което сте алергични, е направено от 

протеин на яйчника на китайски хамстер или съдържа бензилов алкохол.

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. Вашият лекар може да се наложи
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променяйте дозите на вашите лекарства или ви наблюдавайте внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали някое от състоянията, посочени в раздел ВАЖНО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, или друго медицинско състояние.

уведомете Вашия лекар, ако кърмите.

ако ви предстои операция, включително дентална хирургия, кажете на лекаря или зъболекаря, че получавате 
инжекционен продукт трастузумаб.

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?

Обадете се незабавно на Вашия лекар, ако не можете да запазите час, за да получите доза от инжекционен продукт 

трастузумаб.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

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

от тези симптоми е тежък или не изчезва:

диария

запек

стомашни болки

киселини в стомаха

загуба на апетит

болки в гърба, костите, ставите или мускулите

затруднено заспиване или оставане на заспиване

горещи вълни

изтръпване, парене или изтръпване на ръцете, ръцете, краката или краката

промени във външния вид на ноктите

акне

депресия

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:

възпалено гърло, треска, втрисане, затруднено уриниране, болка при уриниране и други признаци на инфекция

кървене от носа и други необичайни синини или кървене

прекомерна умора

бледа кожа
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гадене; повръщане; загуба на апетит; умора; ускорен сърдечен ритъм; тъмна урина; намалено количество урина; 
стомашни болки; гърчове; халюцинации; или мускулни крампи и спазми

Инжектирането на трастузумаб 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).

каква друга информация трябва да знам?

Вашият лекар може да назначи определени лабораторни тестове, за да провери реакцията на тялото ви към инжектирането на трастузумаб.

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

Херцептин®(трастузумаб)

канджинти®(trastuzumab-anns)

Огиври®(trastuzumab-dkst)

Тразимера®(trastuzumab-qyyp)
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