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Инжектиране на кабазитаксел
произнася се като (ka baz i tax' el)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инжектирането на кабазитаксел може да причини сериозно или животозастрашаващо 
намаляване на броя на белите кръвни клетки (вид кръвни клетки, които са необходими за 
борба с инфекцията) в кръвта Ви. Това увеличава риска от развитие на сериозна инфекция. 
Уведомете Вашия лекар, ако сте на 65 или повече години, ако имате или някога сте имали 
нисък брой бели кръвни клетки заедно с треска, ако сте били лекувани с лъчева терапия и ако 
не можете да се храните здравословно диета. Вашият лекар ще назначи лабораторни 
изследвания, за да провери броя на белите кръвни клетки в кръвта Ви преди и по време на 
лечението. Ако имате нисък брой бели кръвни клетки, Вашият лекар може да намали Вашата 
доза или да спре или отложи лечението Ви. Вашият лекар може също да предпише лекарство, 
което да помогне за предотвратяване на животозастрашаващи усложнения, ако белите 
кръвни клетки намалеят.

Инжектирането на кабазитаксел може да причини тежки или животозастрашаващи алергични реакции, особено когато 

получите първите си две инфузии на кабазитаксел. Вашият лекар ще Ви даде лекарства за предотвратяване на алергична 

реакция най-малко 30 минути преди да получите инжекция с кабазитаксел. Трябва да получите вашата инфузия в 

медицинско заведение, където можете да бъдете лекувани бързо, ако имате реакция. Кажете на Вашия лекар, ако сте 

алергични към инжектиране на кабазитаксел или полисорбат 80 (съставка, намираща се в някои храни и лекарства). 

Посъветвайте се с Вашия лекар, ако не сте сигурни дали храна или лекарство, към което сте алергични, съдържа 

полисорбат 80. Ако получите алергична реакция към инжектиране на кабазитаксел, тя може да започне в рамките на 

няколко минути след началото на вашата инфузия и може да изпитате следните симптоми : обрив, зачервяване на кожата, 

сърбеж, замаяност, припадък или стягане в гърлото. Уведомете незабавно Вашия лекар или медицинска сестра, ако 

почувствате някой от тези симптоми.

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

реакцията на тялото ви към инжектирането на кабазитаксел.

Говорете с Вашия лекар за рисковете от инжектиране на кабазитаксел.

защо е предписано това лекарство?
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Инжектирането на кабазитаксел се използва заедно с преднизон за лечение на рак на простатата (рак на мъжки 

репродуктивен орган), който вече е бил лекуван с други лекарства. Инжектирането на кабазитаксел е в клас лекарства, 

наречени инхибитори на микротубулите. Действа като забавя или спира растежа на раковите клетки.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжектирането на кабазитаксел идва като течност, която се прилага интравенозно (във вена) за 1 час от лекар или медицинска сестра в 

медицинско заведение. Обикновено се дава веднъж на всеки 3 седмици.

Ще трябва да приемате преднизон всеки ден по време на лечението с кабазитаксел инжекция. Важно е да приемате 

преднизон точно както е предписано от Вашия лекар. Уведомете Вашия лекар, ако сте пропуснали дози или не сте 

приемали преднизон, както е предписано.

Вашият лекар може да се наложи да спре или да отложи лечението Ви или да намали дозата Ви, ако получите някои тежки 

нежелани реакции. Не забравяйте да кажете на Вашия лекар как се чувствате по време на лечението.

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 получите инжекция с кабазитаксел,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към инжектиране на кабазитаксел, други лекарства, полисорбат 80 

или някоя от останалите съставки в инжектирането на кабазитаксел. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, витамини и хранителни добавки, отпускани с рецепта и 
без рецепта, приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: 
антикоагуланти („разредители на кръвта“) като варфарин (Coumadin); противогъбични средства като 
кетоконазол (Nizoral), итраконазол (Sporanox) и вориконазол (Vfend); антитромбоцитни лекарства; аспирин или 
други нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), като ибупрофен (Advil, Motrin) и напроксен (Aleve, 
Naprosyn); кларитромицин (Biaxin); някои лекарства за човешки имунодефицитен вирус (HIV), като атазанавир 
(Reyataz), индинавир (Crixivan), нелфинавир (Viracept), ритонавир (Norvir, в Kaletra) и саквинавир (Invirase); някои 
лекарства за гърчове като карбамазепин (Carbatrol, Equetro, Tegretol), фенитоин (Dilantin) и фенобарбитал; 
нефазодон; рифабутин (Микобутин), рифапентин (Прифтин); рифампин (Rimactin, in Rifamate, in Rifater); 
стероидни лекарства; и телитромицин (Ketek).
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 инжектирането на кабазитаксел, 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 имате или някога сте имали чернодробно заболяване. Вашият лекар вероятно може да Ви каже да не 

получавате инжекция с кабазитаксел.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали бъбречно заболяване или анемия (по-нисък от нормалния брой червени 

кръвни клетки).
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трябва да знаете, че инжектирането на кабазитаксел обикновено се използва при мъже с рак на простатата. Ако се използва 

от бременни жени, инжектирането на кабазитаксел може да навреди на плода. Жени, които са или могат да забременеят или 

кърмят, не трябва да получават инжекция с кабазитаксел. Ако получавате инжекция с кабазитаксел, докато сте бременна, 

обадете се на Вашия лекар. Трябва да използвате контрол на раждаемостта, за да предотвратите бременност по време на 

лечението с кабазитаксел инжекция.

ако ви предстои операция, включително дентална хирургия, кажете на лекаря или зъболекаря, че получавате инжекция 

с кабазитаксел.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

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

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на кабазитаксел може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезва:

киселини в стомаха

промяна в способността за вкус на храна

загуба на апетит

отслабване

подуване на вътрешността на устата

главоболие

болки в ставите или гърба

изтръпване, парене или изтръпване на ръцете, ръцете, стъпалата или краката

косопад

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:

гадене

диария

повръщане

стомашни болки

запек

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

намалено уриниране

кръв в урината

кръв в изпражненията

промени в цвета на изпражненията

сухота в устата, тъмна урина, намалено изпотяване, суха кожа и други признаци на дехидратация

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611009.html 3/5



14.04.22, 15:34 ч Инжектиране на кабазитаксел: Информация за лекарствата MedlinePlus

неравномерен сърдечен ритъм

недостиг на въздух

бледа кожа

умора или слабост

необичайни синини или кървене

Инжектирането на кабазитаксел 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.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

възпалено гърло, кашлица, треска, втрисане, мускулни болки, парене при уриниране или други признаци на инфекция

необичайни синини или кървене

бледа кожа

недостиг на въздух

прекомерна умора или слабост

гадене

повръщане

диария

каква друга информация трябва да знам?

Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно инжектирането на кабазитаксел.

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

Йевтана®
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