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Бортезомиб
произнася се като (bor tez' oh mib)

защо е предписано това лекарство?

Бортезомиб се използва за лечение на хора с множествен миелом (вид рак на костния мозък). Бортезомиб се 

използва също за лечение на хора с лимфом от мантийни клетки (бързо растящ рак, който започва в клетките на 

имунната система). Бортезомиб е в клас лекарства, наречени антинеопластични средства. Действа като убива 

раковите клетки.

как трябва да се използва това лекарство?

Бортезомиб се предлага като разтвор (течност) за инжектиране във вена или подкожно (под кожата). Бортезомиб се дава 

от лекар или медицинска сестра в медицински кабинет или клиника. Вашият график на дозиране ще зависи от 

състоянието, което имате, другите лекарства, които използвате, и колко добре тялото ви реагира на лечението.

Не забравяйте да кажете на Вашия лекар как се чувствате по време на лечението. Вашият лекар може да спре 

лечението Ви за известно време или да намали дозата Ви на бортезомиб, ако получите нежелани реакции от 

лекарството.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

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 използвате бортезомиб,

уведомете Вашия лекар и доставчик на здравни услуги, ако сте алергични към бортезомиб, манитол, други 
лекарства, бор или някоя от съставките на бортезомиб. Попитайте вашия доставчик на здравни услуги за списък на 
съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, витамини или хранителни добавки, отпускани с рецепта 
и без рецепта, приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: кларитромицин 
(Biaxin, в PrevPac); някои противогъбични средства като итраконазол (Sporanox) или кетоконазол (Nizoral); иделализиб 
(Zydelig); лекарства за лечение на диабет или високо кръвно налягане; някои лекарства за лечение на човешки 
имунодефицитен вирус (HIV) или придобита имунна недостатъчност

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607007.html 1/5

TITLE - BORTEZOMIB / VELCADE MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN BULGARIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-bortezomib-velcade-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607007.html


14.04.22 г., 16:10 ч Бортезомиб: Информация за лекарствата MedlinePlus

синдром (СПИН) като индинавир (Crixivan), нелфинавир (Viracept), ритонавир (Norvir) или саквинавир (Invirase); някои 
лекарства за лечение на гърчове като карбамазепин (Carbatrol, Tegretol), фенобарбитал (Luminal, Solfoton) или 
фенитоин (Dilantin, Phenytek); нефазодон; рибоциклиб (Kisqali, Kisqali, във Femera); рифабутин (микобутин); или 
рифампин (Rifadin, Rifamate, Rimactane, други). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите 
лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. Много други лекарства също могат да 
взаимодействат с бортезомиб, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, 
дори и тези, които не фигурират в този списък.

кажете на Вашия лекар какви билкови продукти приемате, особено жълт кантарион.

уведомете Вашия лекар, ако вие или някой от вашето семейство имате или някога сте имали сърдечно заболяване и ако 

имате или някога сте имали херпесна инфекция (афти, херпес зостер или генитални рани); диабет; припадък; висок 

холестерол (мазнини в кръвта); ниско или високо кръвно налягане; периферна невропатия (изтръпване, болка, изтръпване 

или парене в краката или ръцете) или слабост или загуба на чувство или рефлекси в част от тялото ви; или бъбречно или 

чернодробно заболяване. Също така уведомете Вашия лекар, ако пушите или пиете големи количества алкохол.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Бортезомиб може да увреди плода. Използвайте 

контрол на раждаемостта, за да предотвратите бременност по време на лечението с бортезомиб и поне 7 месеца след 

последната доза. Ако сте мъж с партньорка, която може да забременее, не забравяйте да използвате контрол на раждаемостта 

по време на лечението с бортезомиб и поне 4 месеца след последната доза. Попитайте Вашия лекар, ако имате въпроси 

относно видовете контрол на раждаемостта, които ще работят за Вас. Ако вие или вашият партньор забременеете, докато 

използвате бортезомиб или в продължение на 7 месеца след последната доза, незабавно се обадете на Вашия лекар.

не кърмете по време на лечението с бортезомиб и 2 месеца след последната доза.

ако ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че използвате 
бортезомиб.

трябва да знаете, че бортезомиб може да ви направи сънливи, замаяни или замаяни, или да причини припадък или 

замъглено зрение. Не шофирайте кола, не работете с машини или опасни инструменти, докато не разберете как ви влияе 

това лекарство.

трябва да знаете, че бортезомиб може да причини замаяност, замаяност и припадък, когато ставате твърде бързо 
от легнало положение. Това е по-често при хора, които са припадали в миналото, хора, които са дехидратирани, и 
хора, които приемат лекарства, които понижават кръвното налягане. За да избегнете този проблем, ставайте бавно 
от леглото, като опирате краката си на пода за няколко минути, преди да се изправите.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Говорете с Вашия лекар относно яденето на грейпфрут и пиенето на сок от грейпфрут, докато използвате това лекарство.

Пийте много течности всеки ден по време на лечението с бортезомиб, особено ако повръщате или имате 

диария.

какво да правя, ако пропусна доза?

Ако пропуснете среща, за да получите доза бортезомиб, незабавно се обадете на Вашия лекар.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Бортезомиб може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 
симптоми или тези в раздела СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ е тежък или не изчезне:
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обща слабост

умора

гадене

повръщане

диария

запек

загуба на апетит

стомашни болки

главоболие

болка, зачервяване, синини, кървене или твърдост на мястото на инжектиране

затруднено заспиване или оставане на заспиване

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

слабост в ръцете или краката, промени в усещането за допир или болка, парене, изтръпване или изтръпване на ръцете, 

ръцете, краката или стъпалата

внезапна прострелваща или пронизваща болка, постоянна болка или пареща болка или мускулна слабост

задух, ускорен пулс, главоболие, замаяност, бледа кожа, объркване или умора

подуване на стъпалата, глезените или долните крака

копривна треска, обрив, сърбеж

дрезгав глас, затруднено преглъщане или дишане, или подуване на лицето, гърлото, езика, устните, очите или 
ръцете

висока температура, възпалено гърло, втрисане, кашлица или други признаци на инфекция

необичайни синини или кървене

черни и катранени изпражнения, червена кръв в изпражненията, кърваво повръщане или материал за повръщане, който прилича на утайка от 

кафе

неясна реч или невъзможност да се говори или разбира реч, объркване, парализа (загуба на способност за движение 
на част от тялото), промени в зрението или загуба на зрение, баланс, координация, памет или съзнание

припадък, замъглено зрение, виене на свят, гадене или мускулни крампи

натиск или болка в гърдите, ускорен пулс, подуване на глезените или стъпалата или задух

кашлица, задух, хрипове или затруднено дишане

главоболие, объркване, гърчове, умора или загуба или промени в зрението

лилави точки под кожата, треска, умора, замаяност, задух, синини, объркване, сънливост, 
гърчове, намалено уриниране, кръв в урината или подуване на краката

треска, главоболие, втрисане, гадене, болка, сърбеж или мравучкане, последвано от обрив в същата област с кожни мехури, 
които са сърбящи или болезнени
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гадене, силна умора, необичайно кървене или синини, липса на енергия, загуба на апетит, болка в горната 
дясна част на стомаха, пожълтяване на кожата или очите или грипоподобни симптоми

Бортезомиб може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато 

получавате това лекарство.

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Бортезомиб ще се съхранява в медицинския кабинет или клиниката.

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 следното:

припадък

световъртеж

замъглено зрение

необичайни синини или кървене

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 бортезомиб.

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

Velcade®

Последна редакция - 15.11.2019 г
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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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