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Инжекция с карбоплатин
произнася се като (kar'' boe pla' tin)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инжекцията с карбоплатин трябва да се прилага в болница или медицинско заведение под наблюдението на лекар, 

който има опит в даването на химиотерапевтични лекарства за рак.

Карбоплатин може да причини сериозно намаляване на броя на кръвните клетки в костния ви мозък. Това увеличава 

риска от развитие на сериозна инфекция или кървене. Ако почувствате някой от следните симптоми, незабавно се 

обадете на Вашия лекар: висока температура, възпалено гърло, втрисане, продължаваща кашлица и задръствания или 

други признаци на инфекция; необичайно кървене или синини; черни и катранени изпражнения; червена кръв в 

изпражненията; кърваво повръщане; повърнат материал, който прилича на утайка от кафе.

Карбоплатин може да причини тежки алергични реакции. Ако получите алергична реакция към инжектиране на 

карбоплатин, тя може да започне в рамките на няколко минути след началото на вашата инфузия и може да изпитате 

следните симптоми: копривна треска; кожен обрив; сърбеж; зачервяване на кожата; затруднено дишане или 

преглъщане; световъртеж; припадък; или ускорен пулс. Уведомете незабавно Вашия лекар, ако почувствате някой от 

тези симптоми.

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени изследвания преди, по 

време и след лечението, за да провери реакцията на тялото ви към карбоплатин. Може да се наложи Вашият лекар да 

спре или да отложи лечението Ви, ако получите определени нежелани реакции.

защо е предписано това лекарство?

Карбоплатин се използва самостоятелно или в комбинация с други лекарства за лечение на рак на яйчниците (рак, 

който започва в женските репродуктивни органи, където се образуват яйцеклетки), който се е разпространил в 

други части на тялото, не се е подобрил или се е влошил след лечение с други лекарства или лъчева терапия. 

Карбоплатинът е в клас лекарства, известни като съединения, съдържащи платина. Действа като спира или забавя 

растежа на раковите клетки.

как трябва да се използва това лекарство?
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Инжектирането на карбоплатин идва като разтвор (течност), който трябва да се инжектира в продължение на най-малко 15 минути 

интравенозно (във вена) от лекар или медицинска сестра в медицинско заведение. Обикновено се прилага веднъж на всеки 4 седмици.

други употреби на това лекарство

Карбоплатин също понякога се използва за лечение на рак на белия дроб, пикочния мехур, гърдата и ендометриума; 

рак на главата и шията; рак на шийката на матката и тестисите: тумор на Wilms (вид рак на бъбреците, който се среща 

при деца); някои видове мозъчни тумори; невробластом (рак, който започва в нервните клетки и се среща главно при 

деца); и ретинобластом (рак на окото). Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата на това лекарство за Вашето 

състояние.

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 карбоплатин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към карбоплатин, цисплатин (Платинол), други лекарства 
или някоя от съставките в инжектирането на карбоплатин. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 

добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: 

аминогликозидни антибиотици като амикацин (Amikin), гентамицин (Garamycin) или тобрамицин (Tobi, Nebcin). 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 цисплатин, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички 

лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали бъбречно заболяване или ако имате проблеми с кървенето.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Не трябва да 
забременявате или да кърмите, докато приемате карбоплатин. Ако забременеете, докато приемате 
карбоплатин, обадете се на Вашия лекар. Карбоплатин може да навреди на плода.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Карбоплатин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезва:

гадене

повръщане

диария

запек

рани в устата и гърлото

болка, парене или изтръпване в ръцете или краката

болка, сърбеж, зачервяване, подуване, мехури или рани на мястото, където е инжектирано лекарството

косопад

болка
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слабост

загуба на способност за вкус на храна

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:

бледа кожа

необичайна умора или слабост

припадък

световъртеж

внезапни промени в зрението, включително цветно зрение

намалено уриниране

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

задух при ежедневна дейност или при легнало положение

звънене в ушите и затруднен слух

Карбоплатин може да увеличи риска от развитие на други видове рак. Говорете с Вашия лекар за рисковете от 

приема на това лекарство.

Карбоплатин 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:

черни, катранени или кървави изпражнения

кърваво повръщане или повърнат материал, който прилича на утайка от кафе

необичайни синини или кървене

намалено уриниране

болка, парене или изтръпване в ръцете или краката

звънене в ушите и затруднен слух
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каква друга информация трябва да знам?

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

Параплатин®

други имена

CBDCA

Последна редакция - 15.09.2021 г
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