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Блеомицин
произнася се като (blee'' oh mye' sin)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Блеомицин може да причини тежки или животозастрашаващи белодробни проблеми. Тежките белодробни проблеми 

могат да се появят по-често при по-възрастни пациенти и при тези, които получават по-високи дози от това лекарство. 

Уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали белодробно заболяване. Ако получите някой от следните 

симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: затруднено дишане, задух, хрипове, треска или втрисане.

Някои хора, които са получили инжекция с блеомицин за лечение на лимфоми, са имали тежка алергична реакция. 

Тази реакция може да се появи веднага или няколко часа след прилагане на първата или втората доза блеомицин. 

Ако получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: затруднено дишане, треска, 

втрисане, припадък, замаяност, замъглено зрение, стомашно разстройство или объркване.

Вие ще получавате всяка доза лекарство в медицинско заведение и Вашият лекар ще Ви 

наблюдава внимателно, докато приемате лекарството и след това.

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени тестове, за да 

провери реакцията на тялото ви към блеомицин.

защо е предписано това лекарство?

Инжектирането на блеомицин се използва самостоятелно или в комбинация с други лекарства за лечение на рак на 

главата и шията (включително рак на устата, устните, бузите, езика, небцето, гърлото, сливиците и синусите) и рак на 

пениса, тестисите, шийката на матката и вулва (външната част на влагалището). Блеомицин се използва също за лечение 

на лимфом на Ходжкин (болест на Ходжкин) и неходжкинов лимфом (рак, който започва в клетките на имунната система) в 

комбинация с други лекарства. Използва се и за лечение на плеврални изливи (състояние, при което течността се събира 

в белите дробове), причинени от ракови тумори. Блеомицинът е вид антибиотик, който се използва само при 

химиотерапия на рак. Той забавя или спира растежа на раковите клетки в тялото ви.

как трябва да се използва това лекарство?
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Блеомицин се предлага като прах, който се смесва с течност и се инжектира интравенозно (във вена), интрамускулно (в 

мускул) или подкожно (под кожата) от лекар или медицинска сестра в медицински кабинет или болнично отделение. 

Обикновено се инжектира веднъж или два пъти седмично. Когато блеомицин се използва за лечение на плеврални 

изливи, той се смесва с течност и се поставя в гръдната кухина през гръдна тръба (пластмасова тръба, която се поставя 

в гръдната кухина през разрез на кожата).

други употреби на това лекарство

Блеомицин също понякога се използва за лечение на саркома на Капоши, свързан със синдрома на придобита имунна 

недостатъчност (СПИН). Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата на това лекарство за 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 приемете блеомицин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към блеомицин или към някоя от съставките на инжекцията с 

блеомицин. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини и хранителни добавки, 

приемате или планирате да приемате. Може да се наложи Вашият лекар да Ви наблюдава внимателно за нежелани реакции.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали бъбречно или белодробно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Не трябва да 
забременявате, докато получавате инжекция с блеомицин. Ако забременеете, докато получавате блеомицин, 
обадете се на Вашия лекар. Блеомицин може да навреди на плода.

ако ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че получавате 
блеомицин.

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 прием на блеомицин, обадете се на Вашия лекар възможно най-скоро.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

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

зачервяване, образуване на мехури, чувствителност или удебеляване на кожата

потъмнял цвят на кожата

обрив

косопад
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рани по устата или езика

повръщане

загуба на апетит

отслабване

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 
изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, незабавно се обадете на Вашия лекар:

внезапно изтръпване или слабост на лицето, ръката или крака от едната страна на тялото

внезапно объркване или проблеми с говоренето или разбирането

внезапно замайване. загуба на равновесие или координация

внезапно силно главоболие

болка в гърдите

намалено уриниране

Блеомицин 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?

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

Бленоксан®¶

¶ -Този марков продукт вече не е на пазара. Може да са налични общи алтернативи.

Последна редакция - 15.08.2011 г
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Научете как да цитирате тази страница

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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