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Бендамустин инжекция
произнася се като (ben'' da mu' teen)

защо е предписано това лекарство?

Бендамустин инжекция се използва за лечение на хронична лимфоцитна левкемия (CLL; вид рак на белите кръвни клетки). 

Бендамустин инжекцията се използва също за лечение на вид неходжкинов лимфом (NHL: рак, който започва от вид бели 

кръвни клетки, които обикновено се борят с инфекцията), който се разпространява бавно, но продължава да се влошава 

по време или след лечение с друго лекарство. Бендамустин е в клас лекарства, наречени алкилиращи агенти. Той действа, 

като убива съществуващите ракови клетки и ограничава растежа на нови ракови клетки.

как трябва да се използва това лекарство?

Бендамустин се предлага като разтвор (течност) или като прах, който се смесва с течност и се инжектира интравенозно (във 

вена) за 10 минути или се влива интравенозно за 30 или 60 минути от лекар или медицинска сестра в медицински кабинет или 

болнична амбулатория. Когато инжекцията с бендамустин се използва за лечение на ХЛЛ, тя обикновено се инжектира веднъж 

дневно в продължение на 2 дни, последвано от 26 дни, когато лекарството не се прилага. Този период на лечение се нарича 

цикъл и цикълът може да се повтаря на всеки 28 дни в продължение на 6 цикъла. Когато бендамустин инжекция се използва за 

лечение на NHL, тя обикновено се инжектира веднъж дневно в продължение на 2 дни, последвано от 19 дни, когато лекарството 

не се прилага. Този цикъл на лечение може да се повтаря на всеки 21 дни до 8 цикъла.

Може да се наложи Вашият лекар да отложи лечението Ви и да коригира дозата Ви, ако получите определени нежелани 

реакции. Вашият лекар може също да Ви даде други лекарства за предотвратяване или лечение на определени нежелани 

реакции. Не забравяйте да кажете на Вашия лекар как се чувствате по време на лечението с бендамустин инжекция.

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 бендамустин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към бендамустин, други лекарства или някоя от 
съставките на инжекцията с бендамустин. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.
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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 някое от 
следните: ципрофлоксацин (Cipro), флувоксамин (Luvox и омепразол (Prilosec). Вашият лекар може да се наложи да 
промени дозите на вашите лекарства или да ви наблюдава внимателно за странични ефекти. Много други лекарства 
могат да взаимодействат с бендамустин , така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които 
приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали цитомегаловирусна инфекция (CMV; вирусна инфекция, която 

може да причини симптоми при пациенти със слаба имунна система), инфекция с вируса на хепатит B (HBV; продължаваща 

чернодробна инфекция), туберкулоза (TB; сериозна инфекция който засяга белите дробове и понякога други части на 

тялото), херпес зостер (херпес зостер; обрив, който може да се появи при хора, които са имали варицела в миналото), или 

бъбречно или чернодробно 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 получавате инжекция с бендамустин. Трябва да използвате контрол на 

раждаемостта, за да предотвратите бременност при себе си или при партньора си по време на лечението с бендамустин инжекция и 

в продължение на 3 месеца след това. Говорете с Вашия лекар за методите за контрол на раждаемостта, които ще работят за Вас. Ако 

вие или вашият партньор забременеете, докато получавате инжекция с бендамустин, обадете се на Вашия лекар. Инжектирането на 

Бендамустин може да навреди на плода.

уведомете Вашия лекар, ако кърмите. Не трябва да кърмите по време на лечението с 
бендамустин.

трябва да знаете, че инжектирането на бендамустин може да Ви умори. Не шофирайте и не работете с 
машини, докато не разберете как ви влияе това лекарство.

уведомете Вашия лекар, ако използвате тютюневи изделия. Пушенето може да намали ефективността на това 

лекарство.

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?

Незабавно се обадете на Вашия лекар, ако не можете да запазите час, за да получите доза инжекция с 

бендамустин.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

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

гадене

повръщане

диария

киселини в стомаха

запек

болки в стомаха или подуване

рани или бели петна в устата
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суха уста

лош вкус в устата или затруднено вкусване на храната

загуба на апетит

отслабване

главоболие

тревожност

депресия

затруднено заспиване или оставане на заспиване

болки в гърба, костите, ставите, ръцете или краката

суха кожа

изпотяване

нощни изпотявания

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

се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

болка на мястото, където е инжектирано лекарството

копривна треска

обрив

сърбеж

образуване на мехури или лющене на кожата

затруднено дишане или преглъщане

подуване на очите, лицето, устните, езика, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

недостиг на въздух

болка в гърдите

бързо сърцебиене

прекомерна умора или слабост

бледа кожа

треска, втрисане, кашлица или други признаци на инфекция

гадене; повръщане; необичайно кървене или синини; пожълтяване на кожата или очите, тъмна урина или светло 
оцветяване на изпражненията; чувствителност в дясната горна част на стомаха

Инжектирането на Бендамустин може да причини безплодие при някои мъже. Това безплодие може да приключи след лечението, може 

да продължи няколко години или може да бъде постоянно. Говорете с Вашия лекар за рисковете от приема на това лекарство.
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Някои хора развиват други видове рак, докато са използвали инжекция с бендамустин. Няма достатъчно информация, за 

да се каже дали инжектирането на бендамустин е причинило развитието на тези ракови заболявания. Говорете с Вашия 

лекар за рисковете от приема на това лекарство.

Инжектирането на Бендамустин може да причини други нежелани реакции. 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:

бърз, неравномерен или удрящ сърдечен ритъм

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 инжектирането на бендамустин.

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

Белрапзо®

Бендека®

Треанда®

Последна редакция - 15.09.2019 г

Научете как да цитирате тази страница
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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

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г
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