
Acasă →Medicamente, ierburi și suplimente → Bevacizumab injectabil

Adresa URL a acestei pagini: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607001.html

Bevacizumab injectabil
pronunțat ca (be va siz' yoo mab)

Înștiințare:

Injecția de bevacizumab, injecția de bevacizumab-awwb și injecția de bevacizumab-bvzr sunt medicamente biologice 

(medicamente făcute din organisme vii). Injecția de bevacizumab-awwb biosimilar și injecția de bevacizumab-bvzr 

sunt foarte asemănătoare cu injecția de bevacizumab și funcționează în același mod ca injecția de bevacizumab în 

organism. Prin urmare, termenul de produse injectabile cu bevacizumab va fi folosit pentru a reprezenta aceste 

medicamente în această discuție.

de ce este prescris acest medicament?

Se folosesc produse injectabile cu bevacizumab

în combinație cu alte medicamente pentru chimioterapie pentru a trata cancerul de colon (intestinul gros) sau 
rect care s-a răspândit în alte părți ale corpului;

în combinație cu alte medicamente pentru chimioterapie pentru a trata anumite tipuri de cancer pulmonar care s-a 
răspândit în țesuturile din apropiere sau în alte părți ale corpului, care nu pot fi îndepărtate prin intervenție chirurgicală 
sau au revenit după tratamentul cu alte medicamente pentru chimioterapie;

pentru a trata glioblastomul (un anumit tip de tumoră cerebrală canceroasă) care nu s-a îmbunătățit sau a 
revenit după tratamentul cu alte medicamente;

în asociere cu interferon alfa pentru a trata cancerul cu celule renale (RCC, un tip de cancer care debutează la 
rinichi) care sa răspândit în alte părți ale corpului;

în combinație cu alte medicamente pentru chimioterapie pentru tratarea cancerului de col uterin (cancer care 
debutează în deschiderea uterului [uterului]) care nu s-a îmbunătățit sau a revenit după tratamentul cu alte 
medicamente sau s-a răspândit în alte părți ale corpului;

în combinație cu alte medicamente pentru chimioterapie pentru a trata anumite tipuri de cancer ovarian (organe 
reproducătoare feminine în care se formează ouăle), trompelor uterine (tub care transportă ouăle eliberate de 
ovare către uter) și peritoneal (stratul de țesut care căptușește abdomenul) care nu s-a îmbunătățit sau a revenit 
după tratamentul cu alte medicamente; și

în asociere cu atezolizumab pentru a trata carcinomul hepatocelular (HCC) care s-a răspândit sau nu poate fi 
îndepărtat prin intervenție chirurgicală la persoanele care nu au primit anterior chimioterapie.
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Produsele injectabile cu bevacizumab fac parte dintr-o clasă de medicamente numite agenți antiangiogeni. Acestea funcționează 

prin oprirea formării vaselor de sânge care aduc oxigen și substanțe nutritive tumorilor. Acest lucru poate încetini creșterea și 

răspândirea tumorilor.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Produsele injectabile de bevacizumab vin sub formă de soluție (lichid) care se administrează lent într-o venă. Produsele 

injectabile cu bevacizumab sunt administrate de un medic sau o asistentă într-un cabinet medical, centru de perfuzie sau spital. 

Produsele injectabile cu bevacizumab se administrează de obicei o dată la 2 sau 3 săptămâni. Programul dumneavoastră de 

dozare va depinde de starea pe care o aveți, de celelalte medicamente pe care le utilizați și de cât de bine răspunde organismul 

dumneavoastră la tratament.

Ar trebui să dureze 90 de minute pentru a primi prima doză de produs injectabil cu bevacizumab. Un medic sau o 

asistentă vă va urmări îndeaproape pentru a vedea cum reacționează corpul dumneavoastră la bevacizumab. Dacă 

nu aveți probleme serioase când primiți prima doză de produs injectabil cu bevacizumab, va dura de obicei 30 până 

la 60 de minute pentru a primi fiecare dintre dozele rămase de medicament.

Produsele injectabile cu bevacizumab pot provoca reacții grave în timpul perfuziei medicamentului. Dacă aveți oricare dintre următoarele 

simptome, spuneți imediat medicului dumneavoastră: dificultăți de respirație sau dificultăți de respirație, frisoane, tremurături, 

transpirații, dureri de cap, dureri în piept, amețeli, senzație de leșin, înroșire, mâncărime, erupții cutanate sau urticarie. Este posibil ca 

medicul dumneavoastră să fie nevoie să vă încetinească perfuzia sau să vă întârzie sau să oprească tratamentul dacă prezentați aceste 

reacții adverse sau alte reacții adverse.

există utilizări pentru acest medicament

Injecția de bevacizumab (Avastin) este, de asemenea, utilizată uneori pentru a trata degenerescența maculară umedă legată de vârstă 

(AMD; o boală oculară în curs de desfășurare care provoacă pierderea capacității de a vedea drept înainte și poate face mai dificilă citirea, 

conducerea sau efectuarea altor activitati zilnice). Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării bevacizumabului pentru a 

vă trata starea dumneavoastră.

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 un produs injectabil cu bevacizumab,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la bevacizumab, bevacizumab-awwb, 
bevacizumab-bvzr, orice alte medicamente sau oricare dintre ingredientele produselor pentru injecție cu 
bevacizumab.

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 anticoagulante 

(diluanți ai sângelui) precum warfarina (Coumadin, Jantoven); și sunitinib (Sutent). De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră 

dacă luați sau dacă ați luat vreodată o antraciclină (un tip de chimioterapie utilizat pentru cancerul de sân și unele tipuri de leucemie), 

cum ar fi daunorubicina (Cerubidine), doxorubicina, epirubicina (Ellence) sau idarubicina (Idamicină) . Este posibil ca medicul 

dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă ați fost vreodată tratat cu radioterapie în partea stângă a pieptului sau a pelvisului; 
și dacă aveți sau ați avut vreodată diabet, hipertensiune arterială, insuficiență cardiacă sau oricare
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afecțiune care vă afectează inima sau vasele de sânge (tuburi care mișcă sângele între inimă și alte părți ale 
corpului). De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă ați tusit recent cu sânge.

trebuie să știți că produsele injectabile cu bevacizumab pot provoca infertilitate la femei (dificultate în a rămâne însărcinată); cu 
toate acestea, nu trebuie să presupuneți că nu puteți rămâne însărcinată. Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți 
gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Trebuie să utilizați controlul nașterii pentru a preveni sarcina în timpul 
tratamentului cu un produs injectabil de bevacizumab și timp de cel puțin 6 luni după doza finală. Dacă rămâneți gravidă în 
timp ce utilizați un produs injectabil cu bevacizumab, adresați-vă medicului dumneavoastră. Bevacizumab poate dăuna fătului 
și poate crește riscul de pierdere a sarcinii.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Nu trebuie să alăptați în timpul tratamentului cu un 
produs injectabil de bevacizumab și timp de cel puțin 6 luni după doza finală.

trebuie să știți că acest medicament poate provoca insuficiență ovariană. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscul de 

infertilitate la femei cauzat de bevacizumab. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării produsului injectabil cu 

bevacizumab.

spuneți medicului dumneavoastră dacă ați avut recent o intervenție chirurgicală sau dacă intenționați să vă operați, inclusiv o 

intervenție chirurgicală dentară. Dacă sunteți programat să aveți o intervenție chirurgicală, medicul dumneavoastră vă va opri 

tratamentul cu un produs injectabil cu bevacizumab cu cel puțin 28 de zile înainte de operație. Dacă ați suferit recent o intervenție 

chirurgicală, nu trebuie să primiți un produs injectabil cu bevacizumab până când nu au trecut cel puțin 28 de zile și până când zona s-

a vindecat complet.

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?

Dacă ratați o programare pentru a primi o doză de produs injectabil cu bevacizumab, sunați-vă medicul cât mai 

curând posibil.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Produsele injectabile cu bevacizumab pot provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă 

oricare dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

ameţeală

pierderea poftei de mâncare

arsuri la stomac

modificarea capacității de a gusta mâncarea

diaree

pierdere în greutate

răni pe piele sau în gură

se schimba vocea

lacrimi crescute sau scăzute

nas înfundat sau care curge
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dureri musculare sau articulare

probleme cu somnul

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

sângerări nazale sau sângerări de la gingii; tuse sau vărsături sânge sau material care arată ca zaț de 
cafea; sângerare sau vânătăi neobișnuite; creșterea fluxului menstrual sau sângerare vaginală; urină roz, 
roșie sau maro închis; mișcări intestinale roșii sau negre; sau dureri de cap, amețeli sau slăbiciune

dificultate la inghitire

vorbire lentă sau dificilă

slăbiciune

slăbiciune sau amorțeală a unui braț sau picior

dureri în piept

durere în brațe, gât, maxilar, stomac sau partea superioară a spatelui

dificultăți de respirație sau respirație șuierătoare

convulsii

oboseală extremă

confuzie

modificarea vederii sau pierderea vederii

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

umflarea feței, ochilor, stomacului, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

creștere inexplicabilă în greutate

urină spumoasă

durere, sensibilitate, căldură, roșeață sau umflare doar la un picior

roșeață, mâncărime sau descuamare a pielii

dureri de stomac, constipație, greață, vărsături, frisoane sau febră

Produsele injectabile cu bevacizumab pot 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/supradozaj
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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?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă va verifica tensiunea arterială și vă va testa urina 

în mod regulat în timpul tratamentului cu un produs injectabil cu bevacizumab.

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

Avastin®(bevacizumab)

Mvasi®(bevacizumab-awwb)

Zirabev®(bevacizumab-bvzr)
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