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Clofarabină injectabilă
pronunțat ca (kloe far' a been)

de ce este prescris acest medicament?

Clofarabina este utilizată pentru a trata leucemia limfoblastică acută (LLA; un tip de cancer al globulelor albe) la copiii și 

adulții tineri cu vârsta între 1 și 21 de ani care au primit deja cel puțin alte două tratamente. Clofarabina face parte dintr-o 

clasă de medicamente numite antimetaboliți nucleozidici purinici. Funcționează prin uciderea celulelor canceroase 

existente și limitând dezvoltarea de noi celule canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Clofarabina vine ca o soluție pentru a fi injectată într-o venă. Clofarabina este administrată de un medic sau de o asistentă 

medicală. De obicei, se administrează o dată pe zi timp de 5 zile la rând. Acest ciclu de dozare poate fi repetat o dată la 2 până la 6 

săptămâni, în funcție de răspunsul dumneavoastră la medicament.

Va dura cel puțin 2 ore pentru a primi fiecare doză de clofarabină. Spuneți imediat medicului dumneavoastră sau altui 

furnizor de asistență medicală dacă vă simțiți anxios sau neliniştit în timp ce primiţi medicamentul.

există utilizări pentru acest medicament

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 utiliza clofarabină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la clofarabină sau la orice alte medicamente.

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

suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați medicamente pentru 

hipertensiune arterială și boli de inimă. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă 

monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală hepatică sau renală.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Clofarabina poate dăuna fătului. Trebuie 

să utilizați contraceptive pentru a preveni sarcina în timpul tratamentului cu clofarabină. Discutați cu medicul dumneavoastră despre 

tipurile de control al nașterii care vă vor funcționa. Dacă rămâneți gravidă în timp ce utilizați clofarabină, adresați-vă medicului 

dumneavoastră.
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spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Nu trebuie să alăptați în timpul tratamentului cu 
clofarabină.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați 
clofarabină.

trebuie să știți că clofarabina poate provoca o afecțiune a pielii numită sindrom mână-picior. Dacă dezvoltați această afecțiune, 
este posibil să aveți furnicături ale mâinilor și picioarelor și apoi înroșire, uscăciune și descuamare a pielii de pe mâini și 
picioare. Dacă se întâmplă acest lucru, cereți medicului dumneavoastră să vă recomande o loțiune pe care să o puteți aplica în 
aceste zone. Va trebui să aplicați loțiunea ușor și să evitați frecarea zonelor cu forță. De asemenea, medicul dumneavoastră vă 
poate prescrie medicamente pentru ameliorarea acestor simptome.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Beți multe lichide în fiecare zi în timpul tratamentului cu clofarabină, mai ales dacă vărsați sau aveți 
diaree.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

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

simptome este severe sau nu dispare:

greaţă

vărsături

dureri de stomac

diaree

constipație

pierderea poftei de mâncare

pierdere în greutate

umflarea interiorului gurii și a nasului

pete albe dureroase în gură

durere de cap

anxietate

depresie

iritabilitate

dureri de spate, articulații, brațe sau picioare

somnolenţă

piele uscată, mâncărime sau iritată

înroșirea

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului 
dumneavoastră:

bătăi rapide ale inimii
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respirație rapidă

dificultăți de respirație

ameţeală

amețeli

leșin

scăderea urinării

durere în gât, tuse, febră, frisoane și alte semne de infecție

piele palida

oboseala excesiva

slăbiciune

confuzie

vânătăi sau sângerări neobișnuite

sângerare nazale

sângerare a gingiilor

sânge în urină

mici pete roșii sau violete sub piele

îngălbenirea pielii sau a ochilor

mâncărime

piele roșie, caldă, umflată, sensibilă

tremurarea necontrolată a unei părți a corpului

Clofarabina poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce utilizați acest 

medicament.

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

Acest medicament va fi păstrat în spital.

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:

îngălbenirea pielii sau a ochilor

vărsături

eczemă
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ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la clofarabină.

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.

nume rand

Clolar®
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