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Injecție cu cisplatină
pronunțat ca (sis' plat tin)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Injecția cu cisplatină trebuie administrată într-un spital sau o unitate medicală sub supravegherea unui medic cu 

experiență în administrarea de medicamente pentru chimioterapie pentru cancer.

Cisplatina poate provoca probleme grave ale rinichilor. Problemele cu rinichii pot apărea mai des la persoanele în vârstă. 

Medicul dumneavoastră va comanda teste de laborator înainte și în timpul tratamentului pentru a vedea dacă rinichii 

dumneavoastră sunt afectați de acest medicament. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată 

boală de rinichi. Spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă luați antibiotice aminoglicozide, cum ar fi 

amikacina (Amikin), gentamicina (Garamycin) sau tobramicină (Tobi, Nebcin). Dacă aveți oricare dintre următoarele 

simptome, sunați imediat medicul dumneavoastră: scăderea urinării; umflarea feței, brațelor, mâinilor, picioarelor, 

gleznelor sau picioarelor inferioare; sau oboseală sau slăbiciune neobișnuită.

Cisplatina poate provoca probleme grave de auz, în special la copii. Pierderea auzului poate fi permanentă în unele 

cazuri. Medicul dumneavoastră vă va comanda teste pentru a vă monitoriza auzul înainte și în timpul tratamentului. 

Spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă ați avut vreodată radioterapie la cap. Spuneți medicului 

dumneavoastră și farmacistului dacă luați antibiotice aminoglicozide, cum ar fi amikacina (Amikin), gentamicina 

(Garamycin) sau tobramicină (Tobi, Nebcin). Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat 

medicului dumneavoastră: pierderea auzului, țiuit în urechi sau amețeli.

Cisplatin poate provoca reacții alergice severe, mai ales dacă ați primit mai mult de o doză de cisplatină 

injectabilă. Dacă aveți o reacție alergică la injecția cu cisplatină, aceasta poate începe în câteva minute după 

începerea perfuziei și puteți prezenta următoarele simptome: urticarie; erupții cutanate; mâncărime; înroșirea 

pielii; dificultăți de respirație sau de înghițire; umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor; ameţeală; slăbiciune; sau 

bătăi rapide ale inimii. Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre aceste simptome.

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda anumite teste înainte, în 

timpul și după tratament pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la cisplatină. Este posibil ca medicul dumneavoastră 

să fie nevoit să vă oprească sau să vă întârzie tratamentul dacă prezentați anumite reacții adverse.
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de ce este prescris acest medicament?

Cisplatina este utilizată în combinație cu alte medicamente pentru a trata cancerul testiculelor care nu s-a îmbunătățit sau 

s-a agravat după tratamentul cu alte medicamente sau radioterapie. Cisplatin este utilizat singur sau în combinație cu alte 

medicamente pentru a trata cancerul ovarian (cancer care debutează în organele reproducătoare feminine unde se 

formează ovule) care nu s-a îmbunătățit sau care s-a agravat după tratamentul cu alte medicamente sau radioterapie. 

Cisplatin este, de asemenea, utilizat singur sau în combinație cu alte medicamente pentru a trata cancerul vezicii urinare 

care nu poate fi tratat numai prin intervenție chirurgicală sau radioterapie. Cisplatina face parte dintr-o clasă de 

medicamente cunoscute sub numele de compuși care conțin platină. Acționează prin oprirea sau încetinirea creșterii 

celulelor canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția cu cisplatină vine sub formă de soluție (lichid) care trebuie injectată intravenos timp de 6 până la 8 ore (în venă) de către un medic 

sau o asistentă într-o unitate medicală. De obicei, se administrează o dată la 3 până la 4 săptămâni.

există utilizări pentru acest medicament

Cisplatina este, de asemenea, utilizată uneori pentru a trata cancerul capului și gâtului (inclusiv cancerul gurii, buzelor, 

obrazului, limbii, gurii, gâtului, amigdalelor și sinusurilor), cancerului pulmonar, cancerului de col uterin și esofag, tumori 

cerebrale, mezothliom pleural malign (cancer în mucoasa toracică sau abdomen) și neuroblastom (un cancer care începe în 

celulele nervoase și apare în principal la copii). 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 cisplatină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la cisplatină, carboplatină (Paraplatin), orice alte 
medicamente sau oricare dintre ingredientele din injecția cu cisplatină. 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: amfotericina B 
(Abelcet; AmBisome; Amphotec, Fungizone intravenos), anticonvulsivante precum fenitoina (Dilantin), bumetanida (Bumex), 
acidul etacrinic (Edecrin), furosemid (Lasix), piridoxină (Vitamina B-6). 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 cisplatina, 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 aveți boli de rinichi sau probleme de auz. Este posibil ca medicul dumneavoastră să nu dorească 

să vi se injecteze cisplatină.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Nu trebuie să 
rămâneți gravidă sau să alăptați în timp ce primiți cisplatină. Dacă rămâneți gravidă în timp ce primiți cisplatină, 
adresați-vă medicului dumneavoastră. Cisplatina poate dăuna fătului.
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ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

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

simptome este severe sau nu dispare:

greaţă

vărsături

diaree

Pierderea parului

pierderea capacității de a gusta mâncarea

sughitul

gură uscată, urină închisă la culoare, scăderea transpirației, piele uscată și alte semne de deshidratare

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

umflare, durere, roșeață sau arsură la locul injectării

durere, arsură sau furnicături în mâini sau picioare

crampe musculare

dificultate la mers

senzație de șoc electric atunci când vă îndoiți gâtul înainte

convulsii

modificări bruște ale vederii, inclusiv vederea culorilor

pierderea vederii

durere oculară

durere în piept sau presiune

febră, durere în gât, frisoane sau alte semne de infecție

sângerări sau vânătăi neobișnuite

scaune negre și gudronoase

sânge roșu în scaune

vărsături sângeroase

material vărsat care arată ca zațul de cafea

Cisplatina poate crește riscul de a dezvolta alte tipuri de cancer. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a 

lua acest medicament.

Cisplatina poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 

acest medicament.
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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:

scăderea urinării

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

oboseală sau slăbiciune neobișnuită

îngălbenirea pielii sau a ochilor

durere în partea dreaptă sus a stomacului

greaţă

vărsături

sângerări sau vânătăi neobișnuite

probleme de auz

schimbări bruște ale vederii

febră, durere în gât, frisoane sau alte semne de infecție

durere, arsură, amorțeală sau furnicături în mâini sau picioare

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (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

Platinol®¶

Platinol-AQ®¶

numele lor

cis-DDP
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cis-Diamminedicloroplatinum

cis-Platină II

DDP

¶ -Acest produs de marcă nu mai este pe piață. Pot fi disponibile alternative generice.
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