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Bortezomib
pronunțat ca (bor tez' oh mib)

de ce este prescris acest medicament?

Bortezomib este utilizat pentru tratarea persoanelor cu mielom multiplu (un tip de cancer al măduvei osoase). Bortezomib este, de 

asemenea, utilizat pentru a trata persoanele cu limfom cu celule de manta (un cancer cu creștere rapidă care începe în celulele 

sistemului imunitar). Bortezomib face parte dintr-o clasă de medicamente numite agenți antineoplazici. Funcționează prin uciderea 

celulelor canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Bortezomib vine sub formă de soluție (lichid) pentru injectare în venă sau subcutanat (sub piele). Bortezomib este administrat de un medic 

sau de o asistentă medicală într-un cabinet sau clinică medicală. 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.

Asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră cum vă simțiți în timpul tratamentului. Medicul dumneavoastră vă poate opri 

tratamentul pentru o perioadă sau vă poate reduce doza de bortezomib dacă prezentați reacții adverse ale medicamentului.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

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 utiliza bortezomib,

spuneți medicului dumneavoastră și furnizorului de asistență medicală dacă sunteți alergic la bortezomib, manitol, orice alte 

medicamente, bor sau oricare dintre ingredientele din bortezomib. Adresați-vă medicului dumneavoastră pentru o listă a 

ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate și fără prescripție medicală, vitamine sau 
suplimente nutritive luați sau intenționați să luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: claritromicină 
(Biaxin, în PrevPac); anumite antifungice precum itraconazol (Sporanox) sau ketoconazol (Nizoral); idelalisib (Zydelig); 
medicamente pentru tratarea diabetului zaharat sau a hipertensiunii arteriale; anumite medicamente pentru tratarea 
virusului imunodeficienței umane (HIV) sau a imunodeficienței dobândite
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sindrom (SIDA), cum ar fi indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir) sau saquinavir (Invirase); anumite 
medicamente pentru tratarea convulsiilor, cum ar fi carbamazepina (Carbatrol, Tegretol), fenobarbital (Luminal, Solfoton) sau 
fenitoina (Dilantin, Phenytek); nefazodonă; ribociclib (Kisqali, Kisqali, în Femera); rifabutină (Mycobutin); sau rifampin (Rifadin, 
Rifamate, Rimactane, altele). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să 
vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Multe alte medicamente pot interacționa, de asemenea, cu 
bortezomibul, așa că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și 
despre cele care nu apar pe această listă.

spuneți medicului dumneavoastră ce produse din plante luați, în special sunătoare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă dumneavoastră sau cineva din familia dumneavoastră aveți sau a avut vreodată boli de 

inimă și dacă aveți sau ați avut vreodată o infecție cu herpes (herpes labial, zona zoster sau răni genitale); Diabet; leșin; colesterol 

ridicat (grăsimi din sânge); tensiune arterială scăzută sau ridicată; neuropatie periferică (amorțeală, durere, furnicături sau senzație 

de arsură la picioare sau mâini) sau slăbiciune sau pierdere a senzației sau a reflexelor într-o parte a corpului; sau boli ale rinichilor 

sau ficatului. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă fumați sau beți cantități mari de alcool.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Bortezomib poate dăuna fătului. 
Utilizați contraceptive pentru a preveni sarcina în timpul tratamentului cu bortezomib și timp de cel puțin 7 luni după doza 
finală. Dacă sunteți bărbat cu o parteneră de sex feminin care ar putea rămâne însărcinată, asigurați-vă că utilizați 
contraceptive în timpul tratamentului cu bortezomib și timp de cel puțin 4 luni după doza finală. Întrebați-vă medicul dacă aveți 
întrebări despre tipurile de control al nașterii care vă vor funcționa. Dacă dumneavoastră sau partenerul dumneavoastră 
rămâneți gravidă în timp ce utilizați bortezomib sau timp de 7 luni după doza finală, adresați-vă imediat medicului 
dumneavoastră.

nu alăptați în timpul tratamentului cu bortezomib și timp de 2 luni după doza finală.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că utilizați 

bortezomib.

trebuie să știți că bortezomib vă poate provoca somnolență, amețeală sau amețeli, sau poate provoca leșin sau vedere 
încețoșată. Nu conduceți o mașină și nu utilizați utilaje sau unelte periculoase până când nu știți cum vă afectează acest 
medicament.

trebuie să știți că bortezomib poate provoca amețeli, amețeli și leșin atunci când vă treziți prea repede din 
poziție culcat. Acest lucru este mai frecvent la persoanele care au leșinat în trecut, la persoanele care sunt 
deshidratate și la persoanele care iau medicamente care scad tensiunea arterială. Pentru a evita această 
problemă, ridică-te încet din pat, sprijinindu-ți picioarele pe podea câteva minute înainte de a te ridica.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Discutați cu medicul dumneavoastră despre consumul de grepfrut și despre consumul de suc de grapefruit în timp ce utilizați acest medicament.

Beți multe lichide în fiecare zi în timpul tratamentului cu bortezomib, mai ales dacă vărsați sau aveți 
diaree.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Dacă pierdeți o programare pentru a primi o doză de bortezomib, sunați imediat medicul dumneavoastră.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Bortezomib poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre 
aceste simptome, sau cele din secțiunea PRECAUȚII SPECIALE, sunt severe sau nu dispar:
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slăbiciune generală

oboseală

greaţă

vărsături

diaree

constipație

pierderea poftei de mâncare

dureri de stomac

durere de cap

durere, roșeață, vânătăi, sângerare sau duritate la locul injectării

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului 
dumneavoastră:

slăbiciune la nivelul brațelor sau picioarelor, modificări ale simțului tactil sau durere, arsură, amorțeală sau furnicături în 
mâini, brațe, picioare sau picioare

durere bruscă sau înjunghiată, durere constantă sau arsură sau slăbiciune musculară

dificultăți de respirație, bătăi rapide ale inimii, dureri de cap, amețeli, piele palidă, confuzie sau oboseală

umflarea picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

urticarie, erupție cutanată, mâncărime

răgușeală, dificultăți la înghițire sau la respirație sau umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor, ochilor sau 
mâinilor

febră, durere în gât, frisoane, tuse sau alte semne de infecție

vânătăi sau sângerări neobișnuite

scaune negre și gudronoase, sânge roșu în scaune, vărsături sângeroase sau materiale care arată ca zațul de 
cafea

vorbire neclară sau incapacitatea de a vorbi sau de a înțelege vorbirea, confuzie, paralizie (pierderea capacității de a mișca o 
parte a corpului), modificări ale vederii sau pierderea vederii, echilibrului, coordonării, memoriei sau conștiinței

leșin, vedere încețoșată, amețeli, greață sau crampe musculare

presiune sau durere în piept, bătăi rapide ale inimii, umflare a gleznelor sau picioarelor sau dificultăți de respirație

tuse, dificultăți de respirație, respirație șuierătoare sau dificultăți de respirație

dureri de cap, confuzie, convulsii, oboseală sau pierderea sau modificările vederii

puncte violete sub piele, febră, oboseală, amețeli, dificultăți de respirație, vânătăi, confuzie, 
somnolență, convulsii, scăderea urinării, sânge în urină sau umflare la nivelul picioarelor

febră, dureri de cap, frisoane, greață, durere, mâncărime sau furnicături urmate de o erupție cutanată în aceeași zonă cu vezicule pe piele 

care sunt mâncărime sau dureroase
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greață, oboseală extremă, sângerare sau vânătăi neobișnuite, lipsă de energie, pierderea poftei de mâncare, durere în 
partea dreaptă sus a stomacului, îngălbenirea pielii sau a ochilor sau simptome asemănătoare gripei

Bortezomib poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

primiți acest medicament.

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Bortezomib va   fi păstrat în cabinetul medical sau în clinică.

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 următoarele:

leșin

ameţeală

vedere încețoșată

vânătăi sau sângerări neobișnuite

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la bortezomib.

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

Velcade®
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