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Амфотерицин В инжекция
произнася се като (am foe ter' i sin)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инжектирането на амфотерицин В може да причини сериозни странични ефекти. Трябва да се използва само за лечение на 

потенциално животозастрашаващи гъбични инфекции, а не за лечение на по-малко сериозни гъбични инфекции на устата, 

гърлото или вагината при пациенти с нормална имунна система (естествена защита на тялото срещу инфекция).

Говорете с Вашия лекар за рисковете от получаване на инжекция с амфотерицин В.

защо е предписано това лекарство?

Амфотерицин В инжекцията се използва за лечение на сериозни и потенциално животозастрашаващи гъбични инфекции. 

Инжектирането на амфотерицин В е в клас лекарства, наречени противогъбични. Действа като забавя растежа на гъбичките, 

които причиняват инфекция.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжекцията с амфотерицин В идва като твърда прахообразна утайка, която трябва да се направи в разтвор и след това да се 

инжектира интравенозно (във вена) от медицинска сестра или лекар. Инжекцията с амфотерицин В обикновено се влива 

(инжектира се бавно) интравенозно за период от 2 до 6 часа веднъж дневно. Преди да получите първата си доза, може да 

получите пробна доза за 20 до 30 минути, за да видите дали можете да понасяте лекарството. Продължителността на Вашето 

лечение зависи от общото Ви здравословно състояние, как понасяте лекарството и вида на инфекцията, която имате.

Може да получите реакция, докато получавате доза амфотерицин В инжекция. Тези реакции обикновено се 

случват 1 до 3 часа след започване на вашата инфузия и са по-тежки с първите няколко дози. Вашият доставчик 

на здравни услуги може да предпише други лекарства, за да намали тези нежелани реакции. Уведомете 

незабавно Вашия лекар, ако получите някой от тези симптоми, докато получавате инжекция с амфотерицин В: 

треска, втрисане, загуба на апетит, гадене, повръщане, замаяност, проблеми с дишането или главоболие.

Може да получите инжекция с амфотерицин В в болница или да използвате лекарството у дома. Ако ще използвате 

инжекция с амфотерицин В у дома, вашият доставчик на здравни услуги ще ви покаже как да влеете лекарството. 

Уверете се, че разбирате тези указания и попитайте вашия доставчик на здравни услуги, ако имате
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някакви въпроси. Попитайте вашия доставчик на здравни услуги какво да правите, ако имате проблеми с инфузията на 

амфотерицин В.

Ако симптомите Ви не се подобрят или се влошат, докато приемате амфотерицин В, уведомете Вашия лекар. Ако все още имате симптоми 

на инфекция, след като приключите с инжектирането на амфотерицин В, уведомете Вашия лекар.

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 амфотерицин В,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към амфотерицин В, други лекарства или някоя от 
съставките на амфотерицин В инжекция. 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: аминогликозидни антибиотици като 
амикацин, гентамицин или тобрамицин (Bethkis, Kitabis Pak, Tobi); противогъбични средства 
като клотримазол, флуконазол (Diflucan), итраконазол (Onmel, Sporanox), кетоконазол (Extina, 
Nizoral, Xolegel) и миконазол (Oravig, Monistat); кортикотропин (HP Acthar Gel); циклоспорин 
(Gengraf, Neoral, Sandimmune); дигоксин (Lanoxin); флуцитозин (Ancobon); лекарства за лечение 
на рак като азотна горчица; пентамидин (Nebupent, Pentam); и перорални стероиди като 
дексаметазон, метилпреднизолон (Medrol) и преднизон (Rayos).

уведомете Вашия лекар, ако получавате преливане на левкоцити (бели кръвни клетки).

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

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
получавате инжекция с амфотерицин В, обадете се на Вашия лекар. Не кърмете, докато получавате инжекция с 
амфотерицин В.

ако ви предстои операция, включително дентална хирургия, кажете на лекаря или зъболекаря, че получавате 
инжекция с амфотерицин В.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

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

от тези симптоми е тежък или не изчезне:

болки в стомаха или спазми

киселини в стомаха

диария

отслабване

болки в костите, мускулите или ставите
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липса на енергия

зачервяване или подуване на мястото на инжектиране

бледа кожа

недостиг на въздух

световъртеж

главоболие

студенина в ръцете и краката

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно 
се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

обрив

мехури или копривна треска

зачервяване

хрипове

затруднено дишане

сърбеж

пожълтяване на кожата или очите

намалено уриниране

Инжектирането на амфотерицин В 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:

болка в гърдите

недостиг на въздух

световъртеж

загуба на съзнание
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бърз, неравномерен или удрящ сърдечен ритъм

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания по време на 

лечението Ви, за да провери реакцията на тялото Ви към инжектирането на амфотерицин В.

Не позволявайте на никой друг да използва вашето лекарство. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

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.

Последна редакция - 15.05.2016 г
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