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Инжекция с базиликсимаб
произнася се като (ba'' si lix' i mab)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инжекцията с базиликсимаб трябва да се прилага само в болница или клиника под наблюдението на лекар, 

който има опит в лечението на пациенти с трансплантация и предписването на лекарства, които намаляват 

активността на имунната система.

защо е предписано това лекарство?

Инжектирането на базиликсимаб се използва с други лекарства за предотвратяване на незабавно отхвърляне на 

трансплантация (атака на трансплантирания орган от имунната система на лицето, което получава органа) при хора, 

които получават бъбречна трансплантация. Инжектирането на базиликсимаб е в клас лекарства, наречени 

имуносупресори. Действа, като намалява активността на имунната система на тялото, така че да не атакува 

трансплантирания орган.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжекцията с базиликсимаб се предлага като прах, който се смесва с вода и се инжектира интравенозно (във вена) от лекар или 

медицинска сестра в болница или медицинско заведение. Обикновено се дава като 2 дози. Първата доза обикновено се дава 2 

часа преди операцията по трансплантация, а втората доза обикновено се дава 4 дни след операцията по трансплантация.

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 базиликсимаб,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към инжекция с базиликсимаб, други лекарства или някоя 
от съставките на инжекцията с базиликсимаб. 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. 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 някога сте били лекувани с инжекция с базиликсимаб в миналото и ако имате или някога сте 
имали някакво медицинско състояние.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Не трябва да забременявате, докато получавате 

инжекция с базиликсимаб. Говорете с Вашия лекар относно методите за контрол на раждаемостта, които можете да 

използвате преди да започнете лечението, по време на лечението и 4 месеца след лечението.

уведомете Вашия лекар, ако кърмите.

не си правете никакви ваксини, без да говорите с Вашия лекар.

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 базиликсимаб може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезва:

гадене

повръщане

диария

запек

стомашни болки

киселини в стомаха

подуване на ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

хрема

главоболие

треперене на част от тялото, която не можете да контролирате

затруднено заспиване или оставане на заспиване

болка на мястото, където сте получили инжекцията

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

обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

копривна треска

обрив

сърбеж

кихане

кашлица

хрипове

затруднено дишане или преглъщане
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бързо сърцебиене

мускулни болки

умора

замаяност, световъртеж или припадък

наддаване на тегло и подуване по цялото тяло

възпалено гърло, треска, втрисане или други признаци на инфекция

затруднено или болезнено уриниране

намалено уриниране

Инжектирането на базиликсимаб може да увеличи риска от развитие на инфекция или рак. Говорете с Вашия лекар за рисковете 

от приема на това лекарство.

Инжектирането на базиликсимаб може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, 

докато приемате 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.

каква друга информация трябва да знам?

Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно инжектирането на базиликсимаб.

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

Симулект®

Последна редакция - 15.06.2012 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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