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Инжекция с азацитидин
произнася се като (ay za site' i deen)

защо е предписано това лекарство?

Азацитидин се използва за лечение на миелодиспластичен синдром (група състояния, при които костният мозък 

произвежда кръвни клетки, които са деформирани и не произвеждат достатъчно здрави кръвни клетки). Азацитидинът е 

в клас лекарства, наречени деметилиращи агенти. Действа, като помага на костния мозък да произвежда нормални 

кръвни клетки и като убива анормални клетки в костния мозък.

как трябва да се използва това лекарство?

Азацитидинът се предлага като прах, който се смесва с вода и се инжектира подкожно (под кожата) или интравенозно (във вена) 

от лекар или медицинска сестра в медицински кабинет или болнично отделение. Обикновено се инжектира веднъж дневно в 

продължение на 7 дни. Това лечение може да се повтаря на всеки 4 седмици толкова дълго, колкото препоръча Вашият лекар. 

Лечението обикновено трябва да се провежда за най-малко четири цикъла.

Вашият лекар може да увеличи дозата Ви азацитидин след два цикъла, ако състоянието Ви не се е подобрило и ако не сте 

имали сериозни странични ефекти от лекарството. Вашият лекар може също да се наложи да отложи лечението Ви или да 

намали дозата Ви, ако получите определени нежелани реакции. Не забравяйте да кажете на Вашия лекар как се чувствате 

по време на лечението с азацитадин.

Вашият лекар ще Ви даде лекарства за предотвратяване на гадене и повръщане, преди да получите всяка доза 

азацитадин.

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 използвате азацитидин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към азацитидин, манитол (Osmitrol, Resectisol) или 
други лекарства.

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. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на 

Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.
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уведомете Вашия лекар, ако имате тумор на черния дроб. Вашият лекар може да Ви каже да не приемате азацитидин.

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

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

вашият партньор не трябва да забременявате, докато използвате азацитидин. Трябва да използвате контрол на раждаемостта, за да 

предотвратите бременност при себе си или партньора си по време на лечението с азацитидин. Говорете с Вашия лекар за методите за 

контрол на раждаемостта, които ще работят за Вас. Ако вие или вашият партньор забременеете, докато използвате азацитидин, 

обадете се на Вашия лекар. Азацитидин може да навреди на плода.

не кърмете, докато използвате азацитидин.

ако ви предстои операция, включително дентална хирургия, кажете на лекаря или зъболекаря, че използвате 
азацитидин.

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 азацитидин.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

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

гадене

повръщане

диария

запек

рани по устата или езика

хемороиди

болка в стомаха или чувствителност

киселини в стомаха

загуба на апетит

отслабване

главоболие

световъртеж

слабост

прекомерна умора

затруднено заспиване или оставане на заспиване

депресия
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тревожност

болки в гърба, мускулите или ставите

мускулни крампи

изпотяване

нощни изпотявания

затруднено уриниране или болка при уриниране

подуване на ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

суха кожа

зачервяване, болка, синини, подуване, сърбеж, бучка или промяна в цвета на кожата на мястото, където е 
инжектирано лекарството

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 

обадете на Вашия лекар:

бледа кожа

недостиг на въздух

бързо сърцебиене

болка в гърдите

кашлица

необичайни синини или кървене

кървене от носа

кървящи венци

малки червени или лилави точки по кожата

възпалено гърло, треска, втрисане или други признаци на инфекция

копривна треска

обрив

сърбеж

затруднено дишане или преглъщане

Азацитидин може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато използвате 

това лекарство.

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Това лекарство ще се съхранява в медицинския кабинет или болницата, където получавате лечението.

n случай на спешен случай/предозиране
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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:

диария

гадене

повръщане

каква друга информация трябва да знам?

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

провери реакцията на тялото ви към азацитидин.

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

Видаза®

други имена

Ладакамицин
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