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Bendamustina injectabilă
pronunțat ca (ben'' da mus' teen)

de ce este prescris acest medicament?

Bendamustina injectabilă este utilizată pentru a trata leucemia limfocitară cronică (LLC; un tip de cancer al celulelor albe din 

sânge). Bendamustina injectabilă este, de asemenea, utilizată pentru a trata un tip de limfom non-Hodgkin (NHL: cancer care 

debutează într-un tip de globule albe care luptă în mod normal cu infecția) care se răspândește lentă, dar care a continuat să se 

agraveze în timpul sau după tratamentul cu un alt medicament. Bendamustina face parte dintr-o clasă de medicamente numite 

agenți de alchilare. Funcționează prin uciderea celulelor canceroase existente și limitând creșterea de noi celule canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Bendamustina vine sub formă de soluție (lichid) sau sub formă de pulbere pentru a fi amestecată cu lichid și injectată intravenos 

(în venă) timp de 10 minute sau perfuzată intravenos timp de 30 sau 60 de minute de către un medic sau asistentă într-un cabinet 

medical sau ambulatoriu de spital. Când injecția de bendamustină este utilizată pentru a trata LLC, aceasta este de obicei 

injectată o dată pe zi timp de 2 zile, urmată de 26 de zile când medicamentul nu este administrat. Această perioadă de tratament 

se numește ciclu, iar ciclul poate fi repetat la fiecare 28 de zile până la 6 cicluri. Când injecția de bendamustină este utilizată 

pentru tratarea LNH, aceasta este de obicei injectată o dată pe zi timp de 2 zile, urmată de 19 zile când medicamentul nu este 

administrat. Acest ciclu de tratament poate fi repetat la fiecare 21 de zile timp de până la 8 cicluri.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să vă întârzie tratamentul și să vă ajusteze doza dacă aveți anumite reacții 

adverse. Medicul dumneavoastră vă poate administra și alte medicamente pentru a preveni sau trata anumite reacții adverse. 

Asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră cum vă simțiți în timpul tratamentului cu injecție de bendamustină.

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 bendamustină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la bendamustină, la orice alte medicamente sau la oricare 

dintre ingredientele din injecția cu bendamustină. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.
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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 oricare dintre 

următoarele: ciprofloxacină (Cipro), fluvoxamină (Luvox și omeprazol (Prilosec). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit 

să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efecte secundare. Multe alte medicamente pot 

interacționa cu bendamustina. , așa că asigurați-vă că îi spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le 

luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată infecție cu citomegalovirus (CMV; o infecție virală 
care poate provoca simptome la pacienții cu sistem imunitar slab), infecție cu virusul hepatitei B (VHB; o infecție 
hepatică în curs de desfășurare), tuberculoză (TB; o infecție gravă). care afectează plămânii și, uneori, alte părți ale 
corpului), herpes zoster (zona zoster; o erupție cutanată care poate apărea la persoanele care au avut varicela în 
trecut) sau boli ale rinichilor sau ficatului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă sau dacă intenționați să aveți un copil. 

Dumneavoastră sau partenerul dumneavoastră nu trebuie să rămâneți gravidă în timp ce vi se administrează injecție cu 

bendamustină. Ar trebui să utilizați controlul nașterii pentru a preveni sarcina dvs. sau a partenerului dumneavoastră în timpul 

tratamentului cu injecție de bendamustină și timp de 3 luni după aceea. Discutați cu medicul dumneavoastră despre metodele de 

control al nașterii care vă vor funcționa. Dacă dumneavoastră sau partenerul dumneavoastră rămâneți gravidă în timp ce vi se 

injectează bendamustină, sunați-vă medicul. Injecția cu bendamustină poate dăuna fătului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Nu trebuie să alăptați în timpul tratamentului cu 
bendamustină.

trebuie să știți că injecția cu bendamustină vă poate obosi. Nu conduceți o mașină și nu utilizați 
utilaje până nu știți cum vă afectează acest medicament.

spuneți medicului dumneavoastră dacă utilizați produse din tutun. Fumatul poate reduce eficacitatea acestui 
medicament.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

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

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Sunați imediat medicul dumneavoastră dacă nu puteți ține o programare pentru a primi o doză de injecție cu 

bendamustină.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

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

greaţă

vărsături

diaree

arsuri la stomac

constipație

dureri de stomac sau umflare

răni sau pete albe în gură
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gură uscată

gust prost în gură sau dificultăți în a gusta mâncarea

pierderea poftei de mâncare

pierdere în greutate

durere de cap

anxietate

depresie

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

dureri de spate, oase, articulații, brațe sau picioare

piele uscata

transpiraţie

transpirații nocturne

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

durere în locul în care a fost injectat medicamentul

urticarie

eczemă

mâncărime

vezicule sau descuamarea pielii

dificultăți de respirație sau de înghițire

umflarea ochilor, feței, buzelor, limbii, brațelor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

dificultăți de respirație

dureri în piept

bătăi rapide ale inimii

oboseală sau slăbiciune excesivă

piele palida

febră, frisoane, tuse sau alte semne de infecție

greaţă; vărsături; sângerare sau vânătăi neobișnuite; îngălbenirea pielii sau a ochilor, urină închisă la culoare sau scaun 
deschis la culoare; sensibilitate pe partea dreaptă superioară a stomacului

Injecția de bendamustină poate provoca infertilitate la unii bărbați. Această infertilitate se poate termina după tratament, poate 

dura câțiva ani sau poate fi permanentă. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a primi acest medicament.
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Unii oameni au dezvoltat alte tipuri de cancer în timp ce foloseau injecția cu bendamustină. Nu există suficiente informații 

pentru a spune dacă injecția de bendamustină a cauzat dezvoltarea acestor tipuri de cancer. Discutați cu medicul 

dumneavoastră despre riscurile de a primi acest medicament.

Injecția cu bendamustină 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:

bătăi rapide, neregulate sau puternice ale inimii

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda anumite teste de laborator pentru a verifica 

răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu bendamustină.

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

medicală (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

Belrapzo®

Bendeka®

Treanda®
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