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Бевацизумаб инжекция
произнася се като (be va siz' yoo mab)

Забележка:

Инжекцията с бевацизумаб, инжекцията с бевацизумаб-awwb и инжекцията с бевацизумаб-bvzr са биологични 

лекарства (лекарства, направени от живи организми). Биоподобното инжектиране на bevacizumab-awwb и 

инжектиране на bevacizumab-bvzr са много подобни на инжектирането на bevacizumab и действат по същия начин 

като инжектирането на bevacizumab в тялото. Следователно, терминът бевацизумаб инжекционни продукти ще 

бъде използван за представяне на тези лекарства в тази дискусия.

защо е предписано това лекарство?

Използват се продукти за инжектиране на бевацизумаб

в комбинация с други химиотерапевтични лекарства за лечение на рак на дебелото черво (дебелото черво) или 
ректума, който се е разпространил в други части на тялото;

в комбинация с други химиотерапевтични лекарства за лечение на някои видове рак на белия дроб, който се е 
разпространил в близките тъкани или други части на тялото, които не могат да бъдат отстранени чрез операция 
или са се върнали след лечение с други химиотерапевтични лекарства;

за лечение на глиобластом (определен вид раков мозъчен тумор), който не се е подобрил или се е 
върнал след лечение с други лекарства;

в комбинация с интерферон алфа за лечение на рак на бъбречните клетки (RCC, вид рак, който започва в бъбреците), 
който се е разпространил в други части на тялото;

в комбинация с други химиотерапевтични лекарства за лечение на рак на маточната шийка (рак, който започва 
в отвора на матката [утробата]), който не се е подобрил или се е върнал след лечение с други лекарства или се е 
разпространил в други части на тялото;

в комбинация с други химиотерапевтични лекарства за лечение на някои видове рак на яйчниците (женски 
репродуктивни органи, където се образуват яйцеклетки), фалопиевата тръба (тръба, която транспортира 
яйцата, освободени от яйчниците до матката) и перитонеален (слой тъкан, който покрива корема) което не се е 
подобрило или се е върнало след лечение с други лекарства; и

в комбинация с атезолизумаб за лечение на хепатоцелуларен карцином (HCC), който се е разпространил или не може 
да бъде отстранен чрез операция при хора, които преди това не са получавали химиотерапия.
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Продуктите за инжектиране на бевацизумаб са в клас лекарства, наречени антиангиогенни агенти. Те действат, като спират 

образуването на кръвоносни съдове, които доставят кислород и хранителни вещества към туморите. Това може да забави 

растежа и разпространението на тумори.

как трябва да се използва това лекарство?

Продуктите за инжектиране на бевацизумаб се предлагат като разтвор (течност) за бавно приложение във вена. Продуктите за 

инжектиране на бевацизумаб се прилагат от лекар или медицинска сестра в медицински кабинет, инфузионен център или 

болница. Продуктите за инжектиране на бевацизумаб обикновено се дават веднъж на всеки 2 или 3 седмици. Вашият график 

на дозиране ще зависи от състоянието, което имате, другите лекарства, които използвате, и колко добре тялото ви реагира на 

лечението.

Трябва да отнеме 90 минути, за да получите първата си доза инжекционен продукт с бевацизумаб. Лекар или 

медицинска сестра ще ви наблюдават внимателно, за да видят как тялото ви реагира на бевацизумаб. Ако нямате 

сериозни проблеми, когато получите първата си доза продукт за инжектиране на бевацизумаб, обикновено ще 

отнеме 30 до 60 минути, за да получите всяка от останалите дози от лекарството.

Продуктите за инжектиране на бевацизумаб могат да причинят сериозни реакции по време на инфузия на лекарството. Ако 

почувствате някой от следните симптоми, незабавно уведомете Вашия лекар: затруднено дишане или задух, втрисане, треперене, 

изпотяване, главоболие, болка в гърдите, замаяност, усещане за слабост, зачервяване, сърбеж, обрив или копривна треска. Може 

да се наложи Вашият лекар да забави инфузията Ви или да отложи или спре лечението Ви, ако получите тези или други нежелани 

реакции.

други употреби на това лекарство

Инжекцията с бевацизумаб (Avastin) също понякога се използва за лечение на мокра свързана с възрастта дегенерация на макулата 

(AMD; продължаващо заболяване на окото, което причинява загуба на способността да се вижда право напред и може да затрудни 

четенето, шофирането или извършването на други ежедневни дейности). Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата на 

бевацизумаб за лечение на Вашето състояние.

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 инжекционен продукт с бевацизумаб,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към bevacizumab, bevacizumab-awwb, 
bevacizumab-bvzr, други лекарства или някоя от съставките на продуктите за инжектиране на 
bevacizumab.

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 антикоагуланти 
(разредители на кръвта) като варфарин (Coumadin, Jantoven); и сунитиниб (Sutent). Също така уведомете Вашия лекар, 
ако приемате или ако някога сте приемали антрациклин (вид химиотерапия, използвана за рак на гърдата и някои 
видове левкемия), като даунорубицин (Cerubidine), доксорубицин, епирубицин (Ellence) или идарубицин (Idamycin) . 
Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за 
странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако някога сте били лекувани с лъчева терапия от лявата страна на гръдния кош или таза; 
и ако имате или някога сте имали диабет, високо кръвно налягане, сърдечна недостатъчност или други
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състояние, което засяга сърцето или кръвоносните съдове (тръби, които движат кръвта между сърцето и 
други части на тялото). Също така уведомете Вашия лекар, ако наскоро сте кашляли кръв.

трябва да знаете, че инжекционните продукти на бевацизумаб могат да причинят безплодие при жените (трудно 
забременяване); обаче не трябва да приемате, че не можете да забременеете. Кажете на Вашия лекар, ако сте 
бременна или планирате да забременеете. Трябва да използвате контрол на раждаемостта, за да предотвратите 
бременност по време на лечението си с инжекционен продукт с бевацизумаб и най-малко 6 месеца след последната 
доза. Ако забременеете, докато използвате инжекционен продукт с бевацизумаб, обадете се на Вашия лекар. 
Бевацизумаб може да увреди плода и да увеличи риска от загуба на бременност.

кажете на Вашия лекар, ако кърмите. Не трябва да кърмите по време на лечението с 
инжекционен продукт с бевацизумаб и поне 6 месеца след последната доза.

трябва да знаете, че това лекарство може да причини овариална недостатъчност. Говорете с Вашия лекар за риска от 

безплодие при жени, причинено от бевацизумаб. Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата на инжекционен 

продукт с бевацизумаб.

уведомете Вашия лекар, ако наскоро сте претърпели операция или ако планирате операция, включително 
стоматологична. Ако е планирана операция, Вашият лекар ще спре лечението Ви с инжекционен продукт с 
бевацизумаб най-малко 28 дни преди операцията. Ако наскоро сте претърпели операция, не трябва да 
получавате инжекционен продукт с бевацизумаб, докато не изминат поне 28 дни и докато зоната не заздравее 
напълно.

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?

Ако пропуснете среща, за да получите доза продукт за инжектиране на бевацизумаб, обадете се на Вашия лекар 

възможно най-скоро.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Продуктите за инжектиране на бевацизумаб могат да причинят нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, 

ако някой от тези симптоми е тежък или не изчезва:

световъртеж

загуба на апетит

киселини в стомаха

промяна в способността за вкус на храна

диария

отслабване

рани по кожата или в устата

гласови промени

повишени или намалени сълзи

запушен или хрема
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мускулни или ставни болки

проблеми със съня

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно 
се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

кървене от носа или кървене от венците; кашляне или повръщане на кръв или материал, който прилича на утайка от 
кафе; необичайно кървене или синини; повишен менструален поток или вагинално кървене; розова, червена или 
тъмнокафява урина; червено или катранено черно изхождане; или главоболие, световъртеж или слабост

затруднено преглъщане

бавна или трудна реч

припадък

слабост или изтръпване на ръка или крак

болка в гърдите

болка в ръцете, шията, челюстта, стомаха или горната част на гърба

задух или хрипове

припадъци

изключителна умора

объркване

промяна в зрението или загуба на зрение

възпалено гърло, треска, втрисане и други признаци на инфекция

подуване на лицето, очите, стомаха, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

необяснимо наддаване на тегло

пенлива урина

болка, чувствителност, топлина, зачервяване или подуване само на единия крак

зачервяване, сърбеж или лющене на кожата

стомашна болка, запек, гадене, повръщане, треперене или треска

Продуктите за инжектиране на бевацизумаб могат да причинят 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
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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?

Запазете всички срещи с Вашия лекар. Вашият лекар ще проверява кръвното Ви налягане и ще изследва редовно 

урината Ви по време на лечението Ви с инжекционен продукт с бевацизумаб.

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

Авастин®(бевацизумаб)

Мваси®(бевацизумаб-awwb)

Зирабев®(бевацизумаб-bvzr)

Последна редакция - 15.02.2022 г
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