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Capecitabină
pronunțat ca (ka pe site' a been)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Capecitabina poate provoca sângerări grave sau care pune viața în pericol atunci când este administrată împreună cu 

anticoagulante („diluanți ai sângelui”), cum ar fi warfarina (Coumadin®). Spuneți medicului dumneavoastră dacă luați warfarină. 

Medicul dumneavoastră vă va prescrie teste de laborator pentru a monitoriza cât de repede vă formați cheaguri de sânge și poate 

fi necesar să vă schimbați doza de warfarină. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului 

dumneavoastră: sângerare neobișnuită; vărsături sau scuipat sânge sau material maro care seamănă cu zațul de cafea; scaune 

sângeroase sau negre, gudronate; sânge în urină; urină roșie sau maro închis; sau vânătăi ușoare.

de ce este prescris acest medicament?

Capecitabina este utilizată în combinație cu alte medicamente pentru a trata cancerul de sân care a revenit după tratamentul cu alte 

medicamente. De asemenea, este utilizat singur pentru a trata cancerul de sân care nu s-a îmbunătățit după tratamentul cu alte 

medicamente. Capecitabina este, de asemenea, utilizată pentru a trata cancerul de colon sau rectal (cancer care debutează în intestinul 

gros) care s-a agravat sau s-a răspândit în alte părți ale corpului. De asemenea, este utilizat pentru a preveni răspândirea cancerului de 

colon la persoanele care au suferit o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea tumorii. Capecitabina face parte dintr-o clasă de 

medicamente numite antimetaboliți. Acționează prin oprirea sau încetinirea creșterii celulelor canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Capecitabina se prezintă sub formă de tablete de luat pe cale orală. De obicei, se ia de două ori pe zi (dimineața și 
seara) timp de 2 săptămâni, urmată de o pauză de 1 săptămână înainte de a repeta următorul ciclu de dozare. Se ia 
de obicei după masă (în 30 de minute de la micul dejun și cină) și cu un pahar cu apă. Medicul dumneavoastră va 
decide de câte ori trebuie să repetați acest ciclu. Luați capecitabină aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu 
atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice 
orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați capecitabină exact așa cum este indicat. Nu luați mai mult sau mai puțin sau 
luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă poate ajusta doza de 
capecitabină sau vă poate opri tratamentul pentru o perioadă de timp, în funcție de răspunsul dumneavoastră la 
tratament și de orice reacții adverse pe care le aveți.

Înghițiți comprimatele întregi; nu le despicați, mestecați sau zdrobiți.
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Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Capecitabina este, de asemenea, utilizată uneori pentru a trata cancerul gastric avansat (cancer de stomac). Discutați cu medicul dumneavoastră 

despre riscurile utilizării acestui medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

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 lua capecitabină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la capecitabină, fluorouracil (Adrucil, 5-FU), orice alte 

medicamente sau oricare dintre ingredientele comprimatelor de capecitabină. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a 

ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, 

vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați 

medicamentele enumerate în secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT și oricare dintre următoarele: fenitoină (Dilantin), leucovorin și 

acid folic (în multivitamine). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă 

monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Alte medicamente pot interacționa și cu capecitabina, 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 dacă vi s-a spus că aveți sau ați avut vreodată un deficit de enzimă dihidropirimidină 

dehidrogenază (DPD) (lipsa unei enzime care apar în mod natural în corpul dumneavoastră). Este posibil ca medicul 

dumneavoastră să vă spună să nu luați capecitabină.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boli de rinichi, ficat sau inimă.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Nu trebuie să plănuiți să aveți 
copii în timp ce luați capecitabină. În timpul tratamentului cu capecitabină, trebuie să utilizați o metodă fiabilă de control al 
nașterii pentru a preveni sarcina dumneavoastră sau a partenerului dumneavoastră. Capecitabina poate dăuna fătului. 
spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Nu trebuie să alăptați în timpul tratamentului cu capecitabină.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Omiteți doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa 
doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Capecitabina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 

simptome este severe sau nu dispare:

dureri de stomac sau stomac deranjat

constipație
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pierderea poftei de mâncare

modificarea capacității de a gusta mâncarea

sete crescută

oboseală sau slăbiciune neobișnuită

ameţeală

durere de cap

Pierderea parului

erupții cutanate

dureri de spate, articulații sau musculare

ochi roșii, umflați, mâncărimi sau lacrimați

probleme de a adormi sau de a rămâne adormit

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

diaree

greaţă

vărsături

răni în gură

umflare, durere, înroșire sau descuamare a pielii de pe palmele și tălpile picioarelor

febră, frisoane, dureri în gât sau alte semne ale unei infecții

umflarea mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

durere în piept sau presiune

bătăi rapide ale inimii

urină închisă la culoare

îngălbenirea pielii sau a ochilor

Capecitabina 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 online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse 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).

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

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).
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Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

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:

diaree

greaţă

vărsături

dureri de stomac

febră, frisoane, dureri în gât sau alte semne ale unei infecții

scaune negre, gudronate

urină roșie

vânătăi sau sângerări neobișnuite

oboseală sau slăbiciune neobișnuită

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la capecitabină.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

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.
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nume rand

Xeloda®

Ultima revizuire - 15.01.2018
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