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AVERTISMENT IMPORTANT:

Trioxidul de arsen trebuie administrat numai sub supravegherea unui medic cu experiență în tratarea 

persoanelor care suferă de leucemie (cancer al celulelor albe din sânge).

Trioxidul de arsen poate provoca un grup de simptome grave sau care pune viața în pericol, numit sindrom de 

diferențiere APL. Medicul dumneavoastră vă va monitoriza cu atenție pentru a vedea dacă dezvoltați acest sindrom. 

Medicul dumneavoastră vă poate cere să vă cântăriți în fiecare zi în primele săptămâni de tratament, deoarece 

creșterea în greutate este un simptom al sindromului de diferențiere APL. Dacă aveți oricare dintre următoarele 

simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră: febră, creștere în greutate, dificultăți de respirație, respirație 

dificilă, durere în piept sau tuse. La primul semn că dezvoltați sindromul de diferențiere APL, medicul dumneavoastră 

vă va prescrie unul sau mai multe medicamente pentru a trata sindromul.

Trioxidul de arsen poate determina prelungirea intervalului QT (mușchii inimii durează mai mult pentru a se reîncărca între bătăi din cauza unei perturbări 

electrice), ceea ce poate provoca probleme de ritm cardiac grave sau care pun viața în pericol. Înainte de a începe tratamentul cu trioxid de arsen, medicul 

dumneavoastră vă va prescrie o electrocardiogramă (ECG; test care înregistrează activitatea electrică a inimii) și alte teste pentru a vedea dacă aveți deja o 

tulburare electrică în inimă sau dacă aveți un risc mai mare decât de obicei dezvoltarea acestei afectiuni. Medicul dumneavoastră vă va monitoriza îndeaproape și 

va comanda un ECG și alte teste în timpul tratamentului cu trioxid de arsenic. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată prelungire a 

intervalului QT, insuficiență cardiacă, bătăi neregulate ale inimii sau niveluri scăzute de potasiu sau magneziu în sânge. De asemenea, spuneți medicului 

dumneavoastră dacă luați oricare dintre următoarele medicamente: amiodarona (Nexterone, Pacerone), amfotericină (Abelcet, Amphotec, Fungizone), cisapridă 

(Propulsid), disopiramidă (Norpace), diuretice („pastile de apă”), dofetilidă (Tikosyn), eritromicină (EES, E-Mycin, Erythrocin), moxifloxacină (Avelox), pimozidă (Orap), 

procainamidă (Procanbid, Pronestyl), chinidină (Quinidex), sotalol (Betapace, Betapace AF), sparfloxacină (Zagam), tioridazină (Mellaril) și ziprasidonă (Geodon). 

Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă aveți bătăi neregulate sau rapide ale inimii sau dacă leșinați în timpul tratamentului cu trioxid de arsenic. 

Pronestyl), chinidină (Quinidex), sotalol (Betapace, Betapace AF), sparfloxacină (Zagam), tioridazină (Mellaril) și ziprasidonă (Geodon). Adresați-vă imediat medicului 

dumneavoastră dacă aveți bătăi neregulate sau rapide ale inimii sau dacă leșinați în timpul tratamentului cu trioxid de arsenic. Pronestyl), chinidină (Quinidex), 

sotalol (Betapace, Betapace AF), sparfloxacină (Zagam), tioridazină (Mellaril) și ziprasidonă (Geodon). Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă aveți bătăi 

neregulate sau rapide ale inimii sau dacă leșinați în timpul tratamentului cu trioxid de arsenic.

Injectarea de trioxid de arsen poate provoca encefalopatie (confuzie, probleme de memorie și alte dificultăți cauzate 

de funcționarea anormală a creierului). Spuneți medicului dumneavoastră dacă beți sau ați băut vreodată cantități 

mari de alcool, dacă aveți sindrom de malabsorbție (probleme la absorbția alimentelor), un
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deficiență sau dacă luați furosemid (Lasix). Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat 
medicului dumneavoastră: confuzie; pierderea conștienței; convulsii; modificări de vorbire; probleme cu 
coordonarea, echilibrul sau mersul pe jos; sau modificări vizuale, cum ar fi scăderea percepției vizuale, 
probleme de citire sau vedere dublă. Asigurați-vă că familia sau persoana care vă îngrijește știe ce simptome 
pot fi grave, astfel încât să poată căuta tratament dacă nu puteți apela singur.

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda anumite teste înainte și după 

pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la trioxidul de arsenic.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a lua trioxid de arsenic.

de ce este prescris acest medicament?

Trioxidul de arsen este utilizat în combinație cu tretinoin pentru a trata leucemia promielocitară acută (APL; un tip de 

cancer în care există prea multe celule sanguine imature în sânge și măduva osoasă) la anumite persoane ca prim 

tratament. De asemenea, este utilizat pentru a trata APL la anumite persoane care nu au fost ajutate de alte tipuri de 

chimioterapie sau a căror stare s-a îmbunătățit, dar apoi s-a agravat în urma tratamentului cu un retinoid și a altor tipuri de 

tratament(e) de chimioterapie. Trioxidul de arsen face parte dintr-o clasă de medicamente numite anti-neoplazice. 

Acționează prin încetinirea sau oprirea creșterii celulelor canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Trioxidul de arsen vine ca o soluție (lichid) pentru a fi injectată într-o venă de către un medic sau o asistentă într-un cabinet 

medical sau clinică. Trioxidul de arsen este de obicei injectat timp de 1 până la 2 ore, dar poate fi injectat până la 4 ore dacă 

apar reacții adverse în timpul perfuziei. De obicei, se administrează o dată pe zi pentru o anumită perioadă de timp.

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 injecție cu trioxid de arsen,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la trioxidul de arsen, la orice alte medicamente sau la oricare 
dintre ingredientele din injecția cu trioxid de arsen. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

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. Asigurați-vă că menționați medicamentele 

enumerate în secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente 

sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală hepatică sau renală.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau dacă intenționați să aveți 
un copil. Dacă sunteți femeie, va trebui să faceți un test de sarcină înainte de a începe tratamentul și să utilizați 
contraceptive pentru a preveni sarcina în timpul tratamentului și timp de cel puțin 6 luni după doza finală. Dacă ești 
bărbat, tu și partenerul tău ar trebui să folosești un control al nașterii eficient în timp ce primești arsenic
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injectare de trioxid și timp de 3 luni după doza finală. Dacă dumneavoastră sau partenerul dumneavoastră rămâneți gravidă în timp ce 

utilizați acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră. Discutați cu medicul dumneavoastră despre utilizarea contraceptivelor 

pentru a preveni sarcina în timpul tratamentului cu trioxid de arsen. Trioxidul de arsen poate dăuna fătului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu alăptați în timpul 
tratamentului și timp de 2 săptămâni după doza finală.

trebuie să știți că acest medicament poate scădea fertilitatea la bărbați. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile 
de a primi trioxid de arsenic.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că primiți 

trioxid de arsenic.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

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

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția cu trioxid de arsen poate determina o creștere a zahărului din sânge. Adresați-vă imediat medicului 
dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele simptome de hiperglicemie (nivel crescut de zahăr din 
sânge):

sete extremă

Urinare frecventa

foame extremă

slăbiciune

vedere încețoșată

Dacă glicemia crescută nu este tratată, se poate dezvolta o afecțiune gravă, care pune viața în pericol, 
numită cetoacidoză diabetică. Obțineți imediat asistență medicală dacă aveți oricare dintre aceste 
simptome:

gură uscată

greață și vărsături

dificultăți de respirație

respirație care miroase fructat

scăderea conștienței

Injecția cu trioxid de arsen poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 

dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

oboseala excesiva

ameţeală

durere de cap

diaree

umflarea brațelor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare
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eczemă

mâncărime

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

vânătăi sau sângerări neobișnuite

vărsături care sunt sângeroase sau care arată ca zaț de cafea

scaun negru și gudron sau care conține sânge roșu aprins

scăderea urinării

urticarie

Injecția cu trioxid de arsen 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).

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include:

convulsii

slabiciune musculara

confuzie

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări despre injecția cu trioxid de arsenic.

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

Trisenox®
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