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Injecție cu basiliximab
pronuntat ca (ba'' si lix' i mab)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Injecția cu basiliximab trebuie administrată numai într-un spital sau într-o clinică sub supravegherea unui 

medic cu experiență în tratarea pacienților cu transplant și în prescrierea de medicamente care scad 

activitatea sistemului imunitar.

de ce este prescris acest medicament?

Injecția cu basiliximab este utilizată împreună cu alte medicamente pentru a preveni respingerea imediată a 

transplantului (atacul organului transplantat de către sistemul imunitar al persoanei care primește organul) la 

persoanele care primesc transplant de rinichi. Injecția cu basiliximab face parte dintr-o clasă de medicamente numite 

imunosupresoare. Funcționează prin scăderea activității sistemului imunitar al organismului, astfel încât să nu atace 

organul transplantat.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția cu basiliximab vine sub formă de pulbere care trebuie amestecată cu apă și injectată intravenos (într-o venă) de către un 

medic sau o asistentă într-un spital sau o unitate medicală. De obicei, se administrează în 2 doze. Prima doză se administrează de 

obicei cu 2 ore înainte de operația de transplant, iar a doua doză se administrează de obicei la 4 zile după operația de transplant.

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 basiliximab,

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

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, suplimente 

nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice 

dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612013.html 1/4

TITLE - BASILIXIMAB / SIMULECT MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN ROMANIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-basiliximab-simulect-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612013.html


14.04.22, ora 15:28 Injecție cu basiliximab: MedlinePlus informații despre medicamente

spuneți medicului dumneavoastră dacă ați fost tratat vreodată cu injecție de basiliximab în trecut și dacă aveți sau ați 
avut vreodată vreo afecțiune medicală.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Nu trebuie să rămâneți gravidă 
în timp ce vi se injectează basiliximab. Discutați cu medicul dumneavoastră despre metodele de control al nașterii pe care le 
puteți utiliza înainte de a începe tratamentul, în timpul tratamentului și timp de 4 luni după tratament.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați.

nu vă vaccinați fără să discutați cu medicul dumneavoastră.

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 basiliximab poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 
dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

greaţă

vărsături

diaree

constipație

dureri de stomac

arsuri la stomac

umflarea mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

curgerea nasului

durere de cap

tremurarea unei părți a corpului pe care nu o puteți controla

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

durere în locul unde ați primit injecția

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului 
dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

urticarie

eczemă

mâncărime

strănut

tuse

respiraţie şuierătoare

dificultăți de respirație sau de înghițire
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bătăi rapide ale inimii

dureri musculare

oboseală

amețeli, amețeli sau leșin

creșterea în greutate și umflarea pe tot corpul

durere în gât, febră, frisoane sau alte semne de infecție

urinare dificilă sau dureroasă

scăderea urinării

Injecția cu basiliximab poate crește riscul de a dezvolta o infecție sau cancer. Discutați cu medicul dumneavoastră despre 

riscurile de a lua acest medicament.

Injecția cu basiliximab poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în 

timp ce luați 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.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre injecția cu basiliximab.

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

Simulectează®
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