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Dactinomicina
pronunțat ca (dak ti noe mye' sin)

AVERTISMENT IMPORTANT:

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

experiență în administrarea de medicamente pentru chimioterapie pentru cancer.

Dactinomicina trebuie administrată numai în venă. Cu toate acestea, se poate scurge în țesutul din jur, provocând iritații sau 

daune severe. Medicul dumneavoastră sau asistenta dumneavoastră vă vor monitoriza locul de administrare pentru această 

reacție. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră: durere, mâncărime, 

roșeață, umflături, vezicule sau răni în locul în care a fost injectat medicamentul.

de ce este prescris acest medicament?

Dactinomicina este utilizată în combinație cu alte medicamente, intervenții chirurgicale și/sau radioterapie pentru a 
trata tumora Wilms (un tip de cancer de rinichi care apare la copii) și rabdomiosarcomul (cancer care se formează în 
mușchi) la copii. Dactinomicina este, de asemenea, utilizată în combinație cu alte medicamente pentru a trata 
anumite tipuri de cancer testicular și sarcomul Ewing (un tip de cancer la oase sau mușchi). Dactinomicina este, de 
asemenea, utilizată singură sau în combinație cu alte medicamente pentru a trata tumorile trofoblastice gestaționale 
(un tip de tumoră care se formează în interiorul uterului unei femei în timp ce aceasta este însărcinată). 
Dactinomicina poate fi, de asemenea, utilizată pentru a trata anumite tipuri de tumori canceroase care sunt 
localizate într-o anumită zonă a corpului. Dactinomicina este un tip de antibiotic care este utilizat numai în 
chimioterapia cancerului.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Dactinomicina vine sub formă de pulbere pentru a fi amestecată cu lichid pentru a fi injectată intravenos (într-o venă) de către un medic 

sau o asistentă într-o unitate medicală. Durata tratamentului depinde de tipul de cancer pe care îl aveți, de tipurile de alte medicamente pe 

care le luați și de cât de bine răspunde organismul dumneavoastră la tratament. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să vă 

oprească sau să vă întârzie tratamentul dacă prezentați anumite reacții adverse. Dactinomicina poate fi, de asemenea, injectată de către 

un medic direct într-o anumită parte a corpului sau a unui organ pentru a trata zona în care este localizată o tumoare.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.
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există utilizări pentru acest medicament

Dactinomicina este, de asemenea, uneori utilizată pentru a trata un tip de cancer al ovarelor (un cancer care începe în organele 

reproducătoare feminine unde se formează ouăle). 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 dactinomicină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la dactinomicină, la orice alte medicamente sau la oricare 
dintre ingredientele din injecția cu dactinomicină. 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.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți varicela sau herpes zoster (zona zoster). Probabil că medicul dumneavoastră nu 
va dori să vi se injecteze dactinomicină.

spuneți medicului dumneavoastră dacă ați primit anterior sau primiți în prezent radioterapie.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Nu trebuie să 
rămâneți gravidă sau să alăptați în timp ce primiți dactinomicină. Dacă rămâneți gravidă în timp ce primiți 
dactinomicină, sunați la medicul dumneavoastră. Dactinomicina poate dăuna fătului.

nu vă vaccinați fără să discutați cu medicul dumneavoastră.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Dactinomicina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 
simptome este severe sau nu dispare:

vărsături

dureri de stomac

diaree

Pierderea parului

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

urticarie

eczemă

dificultăți de respirație sau de înghițire

greaţă

oboseală extremă

sângerări sau vânătăi neobișnuite

răni în gură și gât
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lipsa de energie

pierderea poftei de mâncare

durere în partea dreaptă sus a stomacului

îngălbenirea pielii sau a ochilor

febră, durere în gât, tuse și congestie continuă sau alte semne de infecție

sângerări sau vânătăi neobișnuite

scaune negre și gudronoase

sânge roșu în scaune

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

riscurile de a primi injecție cu dactinomicină.

Dactinomicina 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.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

greaţă

vărsături

diaree

răni în gură și gât

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

scaune negre și gudronoase

sânge roșu în scaune

greaţă

oboseală extremă

sângerări sau vânătăi neobișnuite

lipsa de energie

pierderea poftei de mâncare

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682224.html 3/4

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
https://www.poisonhelp.org/help


14.04.22, 14:12 Dactinomicina: MedlinePlus informații despre medicamente

durere în partea dreaptă sus a stomacului

îngălbenirea pielii sau a ochilor

simptome asemănătoare gripei

scăderea urinării

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

vezicule sau erupții cutanate

urticarie

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va prescrie anumite teste pentru a verifica răspunsul 

organismului dumneavoastră la dactinomicină.

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

Cosmegen®

numele lor

Actinomicina
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