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Cabazitaxel injectabil
pronunțat ca (ka baz i tax' el)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Injecția de cabazitaxel poate determina o scădere gravă sau care pune viața în pericol a numărului 
de celule albe din sânge (un tip de celule sanguine necesare pentru combaterea infecțiilor) din 
sângele dumneavoastră. Acest lucru crește riscul de a dezvolta o infecție gravă. Spuneți medicului 
dumneavoastră dacă aveți vârsta de 65 de ani sau mai mult, dacă aveți sau ați avut vreodată un 
număr scăzut de globule albe însoțite de febră, dacă ați fost tratat cu radioterapie și dacă nu puteți 
mânca sănătos. dietă. Medicul dumneavoastră vă va comanda teste de laborator pentru a verifica 
numărul de globule albe din sânge înainte și în timpul tratamentului dumneavoastră. Dacă aveți un 
număr scăzut de globule albe, medicul dumneavoastră vă poate reduce doza sau vă poate opri sau 
amâna tratamentul. Medicul dumneavoastră vă poate prescrie, de asemenea, un medicament 
pentru a ajuta la prevenirea complicațiilor care pun viața în pericol, dacă celulele albe din sânge 
scad.

Injecția cu cabazitaxel poate provoca reacții alergice severe sau care pun viața în pericol, în special atunci când vi se 

administrează primele două perfuzii de injecție cu cabazitaxel. Medicul dumneavoastră vă va administra medicamente 

pentru a preveni o reacție alergică cu cel puțin 30 de minute înainte de a primi injecția cu cabazitaxel. Ar trebui să primiți 

perfuzia într-o unitate medicală unde puteți fi tratat rapid dacă aveți o reacție. Spuneți medicului dumneavoastră dacă 

sunteți alergic la injecție de cabazitaxel sau polisorbat 80 (un ingredient care se găsește în unele alimente și medicamente). 

Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă nu sunteți sigur dacă un aliment sau un medicament la care sunteți alergic 

conține polisorbat 80. Dacă aveți o reacție alergică la injecția cu cabazitaxel, aceasta poate începe în câteva minute după 

începerea perfuziei și este posibil să aveți următoarele simptome : erupție cutanată, înroșire a pielii, mâncărime, amețeli, 

leșin sau încordare a gâtului. Spuneți imediat medicului dumneavoastră sau asistentei dacă aveți oricare dintre aceste 

simptome.

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va prescrie anumite teste pentru a verifica 

răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu cabazitaxel.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile administrării injectării de cabazitaxel.

de ce este prescris acest medicament?
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Cabazitaxelul injectabil este utilizat împreună cu prednison pentru a trata cancerul de prostată (cancerul unui organ 

reproducător masculin) care a fost deja tratat cu alte medicamente. Injecția de cabazitaxel face parte dintr-o clasă de 

medicamente numite inhibitori ai microtubulilor. Acționează prin încetinirea sau oprirea creșterii celulelor canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția de cabazitaxel vine sub formă de lichid care trebuie administrat intravenos (într-o venă) timp de 1 oră de către un medic sau o 

asistentă într-o unitate medicală. De obicei, se administrează o dată la 3 săptămâni.

Va trebui să luați prednison în fiecare zi în timpul tratamentului cu cabazitaxel injectabil. Este important să luați 

prednison exact așa cum v-a prescris medicul dumneavoastră. Spuneți medicului dumneavoastră dacă ați omis 

dozele sau nu ați luat prednison conform prescripției.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să vă oprească sau să vă întârzie tratamentul sau să vă scadă doza dacă prezentați anumite 

reacții adverse severe. Asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră cum vă simțiți în timpul tratamentului.

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 primi injecție cu cabazitaxel,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la injecția cu cabazitaxel, la orice alte medicamente, 

polisorbat 80 sau la oricare dintre celelalte ingrediente din injecția cu cabazitaxel. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a 

ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate și fără prescripție medicală, vitamine 
și suplimente nutritive luați sau intenționați să luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: 
anticoagulante („diluanți ai sângelui”), cum ar fi warfarina (Coumadin); antifungice cum ar fi ketoconazol (Nizoral), 
itraconazol (Sporanox) și voriconazol (Vfend); medicamente antiagregante plachetare; aspirina sau alte 
medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), cum ar fi ibuprofen (Advil, Motrin) și naproxen (Aleve, 
Naprosyn); claritromicină (Biaxin); anumite medicamente pentru virusul imunodeficienței umane (HIV), cum ar fi 
atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, în Kaletra) și saquinavir (Invirase); 
anumite medicamente pentru convulsii, cum ar fi carbamazepina (Carbatrol, Equetro, Tegretol), fenitoina 
(Dilantin) și fenobarbital; nefazodonă; rifabutină (Mycobutin), rifapentină (Priftin); rifampin (Rimactin, în Rifamate, 
în Rifater); medicamente cu steroizi; și telitromicină (Ketek).
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 injecția de cabazitaxel, 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 aveți sau ați avut vreodată boală hepatică. Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă spună să 

nu primiți injecție de cabazitaxel.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală de rinichi sau anemie (un număr mai mic decât normal de 

globule roșii).
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trebuie să știți că injecția de cabazitaxel este utilizată de obicei la bărbații cu cancer de prostată. Dacă este utilizat de 
femeile însărcinate, injecția de cabazitaxel poate dăuna fătului. Femeile care sunt sau pot rămâne însărcinate sau care 
alăptează nu trebuie să primească injecție cu cabazitaxel. Dacă vi se injectează cabazitaxel în timp ce sunteți gravidă, 
adresați-vă medicului dumneavoastră. Trebuie să utilizați contraceptive pentru a preveni sarcina în timpul 
tratamentului cu cabazitaxel injectabil.

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

administrează injecție cu cabazitaxel.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

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

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția de cabazitaxel poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 
dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

arsuri la stomac

modificarea capacității de a gusta mâncarea

pierderea poftei de mâncare

pierdere în greutate

umflarea interiorului gurii

durere de cap

dureri articulare sau de spate

amorțeală, arsuri sau furnicături în mâini, brațe, picioare sau picioare

Pierderea parului

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate 
în secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT, sunați imediat medicul dumneavoastră:

greaţă

diaree

vărsături

dureri de stomac

constipație

umflarea feței, brațelor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

scăderea urinării

sânge în urină

sânge în scaun

modificări ale culorii scaunului

gură uscată, urină închisă la culoare, scăderea transpirației, piele uscată și alte semne de deshidratare
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bătăi neregulate ale inimii

dificultăți de respirație

piele palida

oboseală sau slăbiciune

vânătăi sau sângerări neobișnuite

Injecția de cabazitaxel poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în 

timp ce luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport programului online de 

raportare a evenimentelor adverse MedWatch 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/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:

durere în gât, tuse, febră, frisoane, dureri musculare, arsuri la urinare sau alte semne de infecție

vânătăi sau sângerări neobișnuite

piele palida

dificultăți de respirație

oboseală sau slăbiciune excesivă

greaţă

vărsături

diaree

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre injecția cu cabazitaxel.

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

Jevtana®
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