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Инжекция с карфилзомиб
произнася се като (kar filz' oh mib)

защо е предписано това лекарство?

Инжектирането на карфилзомиб се използва самостоятелно и в комбинация с дексаметазон, даратумумаб и 
дексаметазон или леналидомид (Revlimid) и дексаметазон за лечение на хора с множествен миелом (вид рак 
на костния мозък), които вече са били лекувани с други лекарства. Карфилзомиб е в клас лекарства, наречени 
протеазомни инхибитори. Той действа, като спира или забавя растежа на раковите клетки в тялото ви.

как трябва да се използва това лекарство?

Карфилзомиб се предлага като прах, който се смесва с течност за интравенозно инжектиране (във вена). Карфилзомиб се прилага от 

лекар или медицинска сестра в медицински кабинет или клиника обикновено за период от 10 или 30 минути. Може да се дава 2 

поредни дни всяка седмица в продължение на 3 седмици, последвани от 12-дневен период на почивка, или може да се дава веднъж 

седмично в продължение на 3 седмици, последвани от 13-дневен период на почивка. Продължителността на лечението ще зависи от 

това колко добре тялото ви реагира на лекарството.

Инжектирането на карфилзомиб може да причини тежки или животозастрашаващи реакции до 24 часа след като получите 

доза от лекарството. Ще получите определени лекарства, за да предотвратите реакция, преди да получите всяка доза 

карфилзомиб. Уведомете незабавно Вашия лекар, ако почувствате някой от тези симптоми след лечението: треска, 

втрисане, болки в ставите или мускулите, зачервяване или подуване на лицето, подуване или стягане на гърлото, 

повръщане, слабост, задух, замаяност или припадък, или стягане в гърдите или болка.

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 карфилзомиб, ако получите нежелани реакции от 

лекарството.

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 карфилзомиб,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към карфилзомиб, други лекарства или някоя от съставките 
на инжекцията с карфилзомиб. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.
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кажете на Вашия лекар и фармацевт какви 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: хормонални 

контрацептиви (хапчета за контрол на раждаемостта, пластири, пръстени, импланти и инжекции) или преднизон (Rayos). 

Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични 

ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали сърдечна недостатъчност, сърдечен удар, неравномерен пулс или други 

сърдечни проблеми; високо кръвно налягане; или херпесна инфекция (афти, херпес зостер или генитални рани). Също така 

уведомете Вашия лекар, ако имате чернодробно или бъбречно заболяване или сте на диализа.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете, или ако планирате да станете баща на дете. Вие или 

вашият партньор не трябва да забременявате, докато приемате карфилзомиб. Ако сте жена, трябва да направите тест за бременност 

преди да започнете лечението и трябва да използвате контрол на раждаемостта, за да предотвратите бременност по време на 

лечението с карфилзомиб и в продължение на 6 месеца след последната доза. Ако сте мъж, вие и вашият партньор трябва да 

използвате методи за контрол на раждаемостта, за да предотвратите бременност по време на лечението с карфилзомиб и в 

продължение на 3 месеца след последната доза. Ако вие или вашият партньор забременеете, докато приемате това лекарство, 

обадете се на Вашия лекар. Карфилзомиб може да увреди плода.

кажете на Вашия лекар, ако кърмите. Не кърмете, докато получавате инжекция с 
карфилзомиб и 2 седмици след последната доза.

трябва да знаете, че карфилзомиб може да ви направи сънливи, замаяни или замаяни, или да причини припадък. Не 

шофирайте и не работете с машини, докато не разберете как ви влияе това лекарство.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Пийте много течности преди и всеки ден по време на лечението с карфилзомиб, особено ако повръщате или 

имате диария.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

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

някой от тези симптоми е тежък или не изчезва:

умора

главоболие

слабост

диария

запек

мускулен спазъм

болка в ръцете или краката

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 
изброени в разделите КАК и СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, обадете се на Вашия лекар:

кашлица

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

проблеми със слуха

подуване на стъпалата на краката
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болка, чувствителност или зачервяване на единия крак

задух или затруднено дишане

болка в гърдите

болка, парене, изтръпване или изтръпване на ръцете или краката

гадене

изключителна умора

необичайно кървене или синини

липса на енергия

загуба на апетит

болка в горната дясна част на стомаха

пожълтяване на кожата или очите

грипоподобни симптоми

кървави или черни, катранени изпражнения

обрив от червеникаво-лилави петна с точкови размери, обикновено по долната част на краката

кръв в урината

намалено уриниране

припадъци

промени в зрението

затруднено заспиване или оставане на заспиване

объркване, загуба на памет, замаяност или загуба на равновесие, затруднено говорене или ходене, промени в 
зрението, намалена сила или слабост от едната страна на тялото

Инжектирането на карфилзомиб може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни 

проблеми, докато получавате 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:

тръпки
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световъртеж

намалено уриниране

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще проверява редовно кръвното Ви налягане и ще 

назначава определени изследвания, за да провери реакцията на тялото Ви към карфилзомиб.

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

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.
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