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Daratumumab injectabil
pronunțat ca (dar" a toom' ue mab)

de ce este prescris acest medicament?

Daratumumab injectabil este utilizat singur sau în combinație cu alte medicamente pentru a trata mielomul multiplu (un 

tip de cancer al măduvei osoase) la persoanele nou diagnosticate și la persoanele care nu s-au îmbunătățit cu tratament 

sau care s-au îmbunătățit după tratamentul cu alte medicamente, dar afecțiunea întors. Daratumumab face parte dintr-o 

clasă de medicamente numite anticorpi monoclonali. Funcționează ajutând organismul să încetinească sau să oprească 

creșterea celulelor canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Daratumumab vine sub formă de lichid (soluție) care este administrat intravenos (într-o venă) de către un medic sau o asistentă într-un 

cadru medical. Medicul dumneavoastră va decide cât de des trebuie să primiți daratumumab pe baza altor medicamente care pot fi 

administrate și a răspunsului organismului dumneavoastră la acest medicament.

Un medic sau o asistentă vă va supraveghea îndeaproape în timp ce primiți perfuzia și ulterior pentru a se asigura că nu aveți o 

reacție gravă la medicament. Vi se vor administra alte medicamente pentru a ajuta la prevenirea și tratarea reacțiilor la 

daratumumab înainte de perfuzie și în prima și a doua zi după administrarea medicamentului. Spuneți imediat medicului 

dumneavoastră sau asistentei medicale dacă aveți oricare dintre următoarele simptome: tuse, respirație șuierătoare, senzație de 

senzație și iritare a gâtului, mâncărime, curge sau înfundare a nasului, dureri de cap, mâncărime, greață, vărsături, febră, frisoane, 

erupții cutanate, urticarie, amețeli, amețeli, dificultăți de respirație, disconfort în piept sau dificultăți de respirație.

Medicul dumneavoastră vă poate reduce doza de daratumumab sau vă poate opri temporar sau definitiv tratamentul. Acest lucru depinde 

de cât de bine funcționează medicamentul pentru dumneavoastră și de efectele secundare pe care le experimentați. Asigurați-vă că 

spuneți medicului dumneavoastră cum vă simțiți în timpul tratamentului cu daratumumab.

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

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 primi injecție cu daratumumab,
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spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la daratumumab, la orice alte medicamente sau la oricare 

dintre ingredientele din injecția cu daratumumab. Întrebați-vă farmacistul sau verificați informațiile despre pacient ale 

producătorului pentru o listă a ingredientelor.

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

nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. 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 primiți transfuzii de sânge sau dacă aveți sau ați avut vreodată zona 
zoster (o erupție dureroasă care apare după infecția cu herpes zoster sau varicela), probleme de respirație, 
hepatită B (un virus care infectează ficatul și poate cauza ficatul sever). deteriorare) sau o boală pulmonară, cum 
ar fi boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC; un grup de boli pulmonare, care include bronșita cronică și 
emfizemul).

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Trebuie să 
utilizați contraceptive pentru a preveni sarcina în timpul tratamentului cu daratumumab și timp de cel puțin 3 luni 
după doza finală. Discutați cu medicul dumneavoastră despre tipurile de control al nașterii care vă vor funcționa. Dacă 
rămâneți gravidă în timp ce vi se injectează daratumumab, sunați-vă medicul.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că vi se 

administrează injecție cu daratumumab.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

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

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Dacă pierdeți o programare pentru a primi daratumumab, sunați imediat medicul dumneavoastră.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția de daratumumab poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 

dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

oboseală

constipație

diaree

dureri de spate sau articulații

durere în brațe, picioare sau piept

scăderea apetitului

durere de cap

umflarea mâinilor, gleznelor sau picioarelor

durere, arsură sau furnicături în mâini sau picioare

spasme musculare

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit
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Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate 
în secțiunea CUM, sunați imediat medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de 
urgență.

vânătăi sau sângerări

febră

oboseală extremă

îngălbenirea pielii sau a ochilor

Injecția de daratumumab poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în 

timp ce primiți 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).

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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

timpul tratamentului pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu daratumumab.

Înainte de a efectua orice test de laborator, spuneți medicului dumneavoastră și personalului de laborator că vi se administrează 

sau ați primit injecție cu daratumumab. Daratumumab poate afecta rezultatele anumitor teste de laborator.

Daratumumab poate afecta rezultatele testelor de potrivire a sângelui timp de până la 6 luni după doza finală. Înainte de a face o transfuzie de 

sânge, spuneți medicului dumneavoastră și personalului de laborator că vi se administrează sau ați primit injecție cu daratumumab. Medicul 

dumneavoastră vă va face analize de sânge pentru a se potrivi cu grupa dumneavoastră de sânge înainte de a începe tratamentul cu daratumumab.

Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre injecția cu daratumumab.

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

Darzalex®
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