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Citarabina
pronunțat ca (sye tare' a been)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Injecția cu citarabină trebuie administrată sub supravegherea unui medic cu experiență în administrarea de 

medicamente pentru chimioterapie pentru cancer.

Citarbina poate determina o scădere severă a numărului de celule sanguine din măduva osoasă. Acest lucru 
poate provoca anumite simptome și poate crește riscul de a dezvolta o infecție gravă sau sângerare. Dacă aveți 
oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră: febră, durere în gât, tuse și 
congestie continuă sau alte semne de infecție; sângerare sau vânătăi neobișnuite; scaune negre și gudronate; 
sânge roșu în scaune; vărsături sângeroase; material vărsat care arată ca zațul de cafea.

de ce este prescris acest medicament?

Citarabina este utilizată singură sau împreună cu alte medicamente pentru chimioterapie pentru a trata anumite tipuri de leucemie 

(cancer al celulelor albe din sânge), inclusiv leucemia mieloidă acută (AML), leucemia limfocitară acută (ALL) și leucemia mieloidă 

cronică (LMC). Citarabina este, de asemenea, utilizată singură sau împreună cu alte medicamente pentru chimioterapie pentru a 

trata leucemia meningeală (cancer în membrana care acoperă și protejează măduva spinării și creierul). Citarabina face parte dintr-

o clasă de medicamente numite antimetaboliți. Funcționează prin încetinirea sau oprirea creșterii celulelor canceroase în corpul 

dumneavoastră.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Citarabina vine sub formă de pulbere amestecată cu lichid pentru a fi injectată intravenos (într-o venă), subcutanat (sub 

piele) sau intratecal (în spațiul umplut cu lichid al canalului spinal) de către un medic sau o asistentă într-o unitate medicală. 

Medicul dumneavoastră vă va spune cât de des veți primi citarabină. Programul depinde de starea pe care o aveți și de 

modul în care organismul dumneavoastră răspunde la medicamente.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament
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Citarabina este, de asemenea, utilizată uneori pentru a trata anumite tipuri de limfom non-Hodgkin (un tip de cancer care debutează într-

un tip de globule albe care luptă în mod normal cu infecția). 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 primi injecție cu citarabină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la citarabină sau la oricare dintre ingredientele din injecția cu 
citarabină. 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 oricare 

dintre următoarele: digoxină (Lanoxin), flucitozină (Ancobon) sau gentamicina. Alte medicamente pot interacționa și cu citarabina, 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 sau ați avut vreodată boală hepatică sau renală.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Nu trebuie să 
rămâneți gravidă în timp ce vi se injectează citarabină. Dacă rămâneți gravidă în timp ce primiți citarabină, adresați-vă 
medicului dumneavoastră. Citarabina poate dăuna fătului.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

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

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

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

simptome este severe sau nu dispare:

greaţă

vărsături

diaree

dureri de stomac

pierderea poftei de mâncare

răni în gură și gât

Pierderea parului

dureri musculare sau articulare

oboseală

ochi dureri sau roșii

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate în 
secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT, sunați imediat medicul dumneavoastră sau primiți tratament 
medical de urgență:
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durere continuă care începe în zona stomacului, dar se poate răspândi spre spate

roșeață, durere, umflare sau arsură la locul unde a fost administrată injecția

piele palida

leșin

ameţeală

bătăi rapide sau neregulate ale inimii

eczemă

urticarie

mâncărime

dificultăți de respirație sau de înghițire

dureri în piept

îngălbenirea pielii sau a ochilor

urină de culoare închisă sau scăderea urinării

dificultăți de respirație

schimbare bruscă sau pierdere a vederii

convulsii

confuzie

amorțeală, arsuri sau furnicături în mâini, brațe, picioare sau picioare

Citarabina 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).

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.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul.

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 vitamine, minerale sau alte diete.
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suplimente. 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

Cytosar-U®

numele lor

1-beta-Arabinofuranosilcitozină

Arabinozilcitozină

Citozin arabinozid

Ara-C
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