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Ado-trastuzumab Emtansine инжекция
произнася се като (a'' doe tras tooz' ue mab em tan' seen)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Адо-трастузумаб емтанзин може да причини сериозни или животозастрашаващи чернодробни 
проблеми. Уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали чернодробно заболяване, 
включително хепатит. Вашият лекар ще назначава редовно лабораторни изследвания преди и по време 
на лечението Ви, за да види дали адо-трастузумаб емтанзин засяга черния Ви дроб. Вашият лекар може 
да Ви каже, че не трябва да приемате това лекарство, ако тестовете покажат, че имате проблеми с 
черния дроб. Уведомете Вашия лекар и фармацевт за всички лекарства, които приемате, за да могат да 
проверят дали някое от Вашите лекарства може да увеличи риска от увреждане на черния дроб по 
време на лечението Ви с адо-трастузумаб емтанзин. Обадете се незабавно на Вашия лекар, ако 
почувствате някой от следните симптоми: гадене, повръщане, силна умора, липса на енергия, загуба на 
апетит, болка в горната дясна част на стомаха,

Адо-трастузумаб емтанзин също може да причини сериозни или животозастрашаващи сърдечни проблеми. Уведомете 

Вашия лекар, ако имате или някога сте имали сърдечно заболяване, сърдечен удар, болка в гърдите или неравномерен 

сърдечен ритъм. Вашият лекар ще назначи изследвания преди и по време на лечението, за да види дали сърцето Ви 

работи достатъчно добре, за да можете безопасно да получите адо-трастузумаб емтанзин. Вашият лекар може да Ви каже, 

че не трябва да приемате това лекарство, ако тестовете показват, че способността на сърцето Ви да изпомпва кръв е 

намаляла. 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 бърз, неравномерен или удрящ сърдечен ритъм.

Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или ако Вие или Вашият партньор планирате да забременеете. Адотрастузумаб 

емтанзин може да навреди на вашето неродено бебе. Ако можете да забременеете, ще трябва да имате отрицателен тест за 

бременност, преди да започнете лечение с адо-трастузумаб емтанзин. Трябва да използвате контрол на раждаемостта, за да 

предотвратите бременност по време на лечението и в продължение на 7 месеца след последната доза. Ако сте мъж и 

партньорът ви може да забременее, трябва да използвате контрол на раждаемостта, докато приемате това лекарство и 4 

месеца след последната доза. Говорете с Вашия лекар за методите за контрол на раждаемостта, които ще работят за Вас. Ако 

вие или вашият партньор забременеете по време на лечението с адо-трастузумаб емтанзин, незабавно се обадете на Вашия 

лекар.

Говорете с Вашия лекар за рисковете от инжектиране на адо-трастузумаб емтанзин.
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защо е предписано това лекарство?

Адо-трастузумаб емтанзин инжекция се използва за лечение на определен вид рак на гърдата, който се е 

разпространил в други части на тялото и не се е подобрил или се е влошил след лечение с други лекарства. Ado-

trastuzumab emtansine се използва и след операция за определен вид рак на гърдата при жени, които са били 

лекувани с други химиотерапевтични лекарства преди операцията, но все още е останал рак в тъканта, отстранена 

по време на операцията. Адо-трастузумаб емтанзин е в клас лекарства, наречени конюгати антитяло-лекарство. 

Действа като убива раковите клетки.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжекцията Ado-trastuzumab emtansine идва като прах, който се смесва с течност и се влива (инжектира се бавно) във 

вена от лекар или медицинска сестра в болница или медицинско заведение. Обикновено се инжектира веднъж на всеки 3 

седмици. Продължителността на лечението зависи от това колко добре тялото ви реагира на лекарството и страничните 

ефекти, които изпитвате.

Инжектирането на Ado-trastuzumab emtansine може да причини сериозни реакции, свързани с инфузията, които могат да 

се появят по време или малко след инфузията на лекарството. Трябва да отнеме 90 минути, за да получите първата си доза 

адо-трастузумаб емтанзин. Лекар или медицинска сестра ще ви наблюдават внимателно, за да видят как тялото ви реагира 

на това лекарство. Ако нямате сериозни проблеми, когато получите първата си доза адо-трастузумаб емтанзин, 

обикновено ще ви отнеме 30 минути, за да получите всяка от останалите дози от лекарството. Ако получите някой от 

следните симптоми, незабавно уведомете Вашия лекар: зачервяване; треска; студени тръпки; световъртеж; замаяност; 

припадък; недостиг на въздух; затруднено дишане; или бърз, неравномерен или удрящ сърдечен ритъм.

Вашият лекар може да се наложи да отложи лечението Ви, да забави инфузията или да спре лечението Ви, ако получите 

определени нежелани реакции. Не забравяйте да кажете на Вашия лекар как се чувствате по време на лечението с адо-

трастузумаб емтанзин.

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 адо-трастузумаб емтанзин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към адо-трастузумаб емтанзин, трастузумаб, други 
лекарства или някоя от съставките на инжекцията адо-трастузумаб емтанзин. Попитайте Вашия лекар или 
фармацевт за списък на съставките.

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. Не забравяйте да 
споменете лекарствата, изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и някое от следните: апиксабан 
(Eliquis), аспирин (Durlaza, в Aggrenox, други), атазанавир (Reyataz, в Evotaz), цилостазол (Pletal), 
кларитромицин (Biaxin, в Prevpac), клопидогрел (Plavix), дабигатран (Pradaxa), далтепарин (Fragmin), 
дипиридамол (Persantine, в Aggrenox), едоксабан (Savaysa), еноксапарин (Lovenox), фондапаринукс 
(Arixtra), хепарин (Criconxivan), в (Onmel, Sporanox), кетоконазол, нефазодон,
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нелфинавир (Viracept), прасугрел (Effient), ритонавир (Norvir, в Kaletra, Technivie, Viekira Pak), ривароксабан 
(Xarelto), саквинавир (Invirase), телитромицин (Ketek), тикагрелор (Brilinta), vorapaxar (Zontivity), Vfend) и 
варфарин (Coumadin, Jantoven). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите 
лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако сте от азиатски произход или ако имате или някога сте имали някое от състоянията, 
споменати в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, проблеми с дишането, дори когато почивате, лъчева терапия 
или друго медицинско състояние.

кажете на Вашия лекар, ако кърмите. Не трябва да кърмите, докато получавате инжекция с адо-
трастузумаб емтанзин и 7 месеца след последната доза.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Говорете с Вашия лекар относно яденето на грейпфрут и пиенето на сок от грейпфрут, докато приемате това лекарство.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Адо-трастузумаб емтанзин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 
някой от тези симптоми е тежък или не изчезва:

запек

диария

разстроен стомах

рани в устата и гърлото

суха уста

промени в способността за вкус

болки в ставите или мускулите

главоболие

сухи, червени или сълзливи очи

замъглено виждане

проблеми със заспиването или заспиването

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:

болка, сърбеж, зачервяване, подуване, мехури или рани в близост до мястото, където е инжектирано лекарството

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

кървене от носа и други необичайни кръвоизливи или синини

кървави или черни, катранени изпражнения

повръщане на кръв или кафяв материал, който наподобява утайка от кафе

болка, парене или изтръпване в ръцете или краката, мускулна слабост, затруднено движение

копривна треска
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обрив

сърбеж

затруднено дишане или преглъщане

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

задух, кашлица, силна умора

Адо-трастузумаб емтанзин 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.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

кървене от носа и други необичайни кръвоизливи или синини

кървави или черни, катранени изпражнения

повръщане на кръв или кафяв материал, който наподобява утайка от кафе

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи лабораторен тест, преди да 

започнете лечението, за да види дали ракът Ви може да бъде лекуван с адо-трастузумаб емтанзин.

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

Кадцила®

Последна редакция - 15.07.2019 г

Научете как да цитирате тази страница
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Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по 

здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране

за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.
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