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Инжекция с арсенов триоксид
произнася се като (ar' se nik trye ox' ide)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Арсенов триоксид трябва да се прилага само под наблюдението на лекар, който има опит в 
лечението на хора с левкемия (рак на белите кръвни клетки).

Арсеновият триоксид може да причини сериозна или животозастрашаваща група от симптоми, наречени синдром на 

APL диференциация. Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно, за да види дали развивате този синдром. Вашият 

лекар може да ви помоли да се претегляте всеки ден през първите няколко седмици от лечението, тъй като 

наддаването на тегло е симптом на синдрома на APL диференциация. Ако получите някой от следните симптоми, 

незабавно се обадете на Вашия лекар: треска, наддаване на тегло, задух, затруднено дишане, болка в гърдите или 

кашлица. При първия признак, че развивате синдром на APL диференциация, Вашият лекар ще Ви предпише едно 

или повече лекарства за лечение на синдрома.

Арсеновият триоксид може да причини удължаване на QT интервала (сърдечните мускули отнемат повече време за презареждане между ударите поради 

електрическо смущение), което може да причини сериозни или животозастрашаващи проблеми със сърдечния ритъм. Преди да започнете лечение с арсенов 

триоксид, Вашият лекар ще назначи електрокардиограма (ЕКГ; тест, който записва електрическата активност на сърцето) и други тестове, за да види дали вече имате 

електрическо смущение в сърцето си или сте изложени на по-висок от обичайния риск от развитие на това състояние. Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно и 

ще Ви назначи ЕКГ и други изследвания по време на лечението Ви с арсенов триоксид. Уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали удължаване на QT 

интервала, сърдечна недостатъчност, неравномерен сърдечен ритъм или ниски нива на калий или магнезий в кръвта Ви. Също така уведомете Вашия лекар, ако 

приемате някое от следните лекарства: амиодарон (Nexterone, Pacerone), амфотерицин (Abelcet, Amphotec, Fungizone), цизаприд (Propulsid), дизопирамид (Norpace), 

диуретици („хапчета за вода“), дофетилид (Tikosyn), еритромицин (EES, E-Mycin, Erythrocin), моксифлоксацин (Avelox), пимозид (Orap), прокаинамид (Procanbid, 

Pronestyl), хинидин (Quinidex), соталол (Betapace, Betapace AF), спарфлоксацин (Zagam), тиоридазин (Mellaril) и зипразидон (Geoprasidon). Незабавно се обадете на 

Вашия лекар, ако имате неравномерен или бърз пулс или ако припаднете по време на лечението с арсенов триоксид. Pronestyl), хинидин (Quinidex), соталол 

(Betapace, Betapace AF), спарфлоксацин (Zagam), тиоридазин (Mellaril) и зипразидон (Geodon). Незабавно се обадете на Вашия лекар, ако имате неравномерен или 

бърз пулс или ако припаднете по време на лечението с арсенов триоксид. Pronestyl), хинидин (Quinidex), соталол (Betapace, Betapace AF), спарфлоксацин (Zagam), 

тиоридазин (Mellaril) и зипразидон (Geodon). Незабавно се обадете на Вашия лекар, ако имате неравномерен или бърз пулс или ако припаднете по време на 

лечението с арсенов триоксид.

Инжектирането на арсенов триоксид може да причини енцефалопатия (объркване, проблеми с паметта и други 

затруднения, причинени от анормална мозъчна функция). Кажете на Вашия лекар, ако пиете или някога сте пили големи 

количества алкохол, ако имате синдром на малабсорбция (проблеми с усвояването на храна), хранителна
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дефицит или ако приемате фуросемид (Lasix). Ако получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на 

Вашия лекар: объркване; загуба на съзнание; гърчове; промени в речта; проблеми с координацията, баланса или 

ходенето; или визуални промени като намалено зрително възприятие, проблеми с четенето или двойно виждане. 

Уверете се, че вашето семейство или болногледач знаят кои симптоми могат да бъдат сериозни, за да могат да 

потърсят лечение, ако не можете да се обадите сами.

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени тестове преди и 

след, за да провери реакцията на тялото ви към арсенов триоксид.

Говорете с Вашия лекар за рисковете от приема на арсенов триоксид.

защо е предписано това лекарство?

Арсеновият триоксид се използва в комбинация с третиноин за лечение на остра промиелоцитна левкемия (APL; 

вид рак, при който има твърде много незрели кръвни клетки в кръвта и костния мозък) при определени хора като 

първо лечение. Използва се и за лечение на APL при определени хора, на които не са били подпомогнати други 

видове химиотерапия или чието състояние се е подобрило, но след това се е влошило след лечение с ретиноид и 

други видове химиотерапия. Арсеновият триоксид е в клас лекарства, наречени антинеопластици. Действа като 

забавя или спира растежа на раковите клетки.

как трябва да се използва това лекарство?

Арсеновият триоксид идва като разтвор (течност), който трябва да се инжектира във вена от лекар или медицинска сестра в 

медицински кабинет или клиника. Арсеновият триоксид обикновено се инжектира за 1 до 2 часа, но може да се инжектира за 4 

часа, ако се появят странични ефекти по време на инфузията. Обикновено се дава веднъж дневно за определен период от време.

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 инжекция с арсенов триоксид,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към арсенов триоксид, други лекарства или някоя от 
съставките на инжекцията с арсенов триоксид. Попитайте вашия 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. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава 

внимателно за странични ефекти.

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

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или ако планирате да станете баща на дете. Ако сте 

жена, ще трябва да направите тест за бременност преди да започнете лечението и да използвате контрол на раждаемостта, за 

да предотвратите бременност по време на лечението и поне 6 месеца след последната доза. Ако сте мъж, вие и вашата 

половинка трябва да използвате ефективен контрол на раждаемостта, докато приемате арсен
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инжекция с триоксид и в продължение на 3 месеца след крайната доза. Ако вие или вашият партньор забременеете, докато използвате това 

лекарство, обадете се на Вашия лекар. Говорете с Вашия лекар относно използването на контрол на раждаемостта за предотвратяване на 

бременност по време на лечението с арсенов триоксид. Арсеновият триоксид може да навреди на плода.

кажете на Вашия лекар, ако кърмите. Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не кърмите по време на 
лечението и 2 седмици след последната доза.

трябва да знаете, че това лекарство може да намали плодовитостта при мъжете. Говорете с Вашия лекар за рисковете от 

получаването на арсенов триоксид.

ако ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че получавате 
арсенов триоксид.

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 арсенов триоксид може да доведе до повишаване на кръвната Ви захар. Обадете 
се незабавно на Вашия лекар, ако имате някой от следните симптоми на хипергликемия (висока 
кръвна захар):

екстремна жажда

често уриниране

изключителен глад

слабост

замъглено зрение

Ако високата кръвна захар не се лекува, може да се развие сериозно, животозастрашаващо състояние, 
наречено диабетна кетоацидоза. Незабавно потърсете медицинска помощ, ако имате някой от тези 
симптоми:

суха уста

гадене и повръщане

недостиг на въздух

дъх, който мирише на плодове

намалено съзнание

Инжектирането на арсенов триоксид може да причини странични ефекти. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезва:

прекомерна умора

световъртеж

главоболие

диария

подуване на ръцете, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака
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обрив

сърбеж

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:

необичайни синини или кървене

повръщане, което е кърваво или което прилича на утайка от кафе

изпражнения, които са черни и катранени или съдържат яркочервена кръв

намалено уриниране

копривна треска

Инжектирането на арсенов триоксид може да причини други странични ефекти. 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:

припадъци

мускулна слабост

объркване

каква друга информация трябва да знам?

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси относно инжектирането на арсенов триоксид.

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

Трисенокс®

Последна редакция - 15.08.2019 г
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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.

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и човешките услуги на САЩ

Национални здравни институти
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