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Даратумумаб инжекция
произнася се като (dar" a toom' ue mab)

защо е предписано това лекарство?

Инжектирането на даратумумаб се използва самостоятелно или в комбинация с други лекарства за лечение на 

множествен миелом (вид рак на костния мозък) при новодиагностицирани хора и при хора, които не са се 

подобрили с лечението или които са се подобрили след лечение с други лекарства, но състоянието се завърна. 

Даратумумаб е в клас лекарства, наречени моноклонални антитела. Действа, като помага на тялото да забави или 

спре растежа на раковите клетки.

как трябва да се използва това лекарство?

Даратумумаб идва като течност (разтвор), която се прилага интравенозно (във вена) от лекар или медицинска сестра в 

здравно заведение. Вашият лекар ще реши колко често да получавате даратумумаб въз основа на други лекарства, които 

може да се прилагат, и реакцията на тялото ви към това лекарство.

Лекар или медицинска сестра ще ви наблюдават внимателно, докато получавате инфузията и след това, за да сте сигурни, 

че нямате сериозна реакция към лекарството. Ще Ви бъдат дадени други лекарства за предотвратяване и лечение на 

реакциите към даратумумаб преди инфузията и през първия и втория ден след приема на Вашето лекарство. Уведомете 

незабавно Вашия лекар или медицинска сестра, ако почувствате някой от следните симптоми: кашлица, хрипове, стягане и 

дразнене в гърлото, сърбеж, хрема или запушен нос, главоболие, сърбеж, гадене, повръщане, треска, втрисане, обрив, 

копривна треска, замаяност, замаяност, затруднено дишане, дискомфорт в гърдите или задух.

Вашият лекар може да намали Вашата доза даратумумаб или временно или окончателно да спре лечението Ви. Това 

зависи от това колко добре действа лекарството за Вас и страничните ефекти, които изпитвате. Не забравяйте да кажете 

на Вашия лекар как се чувствате по време на лечението с даратумумаб.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да получите инжекция с даратумумаб,
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уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към даратумумаб, други лекарства или някоя от съставките на 

инжектирането на даратумумаб. Посъветвайте се с вашия фармацевт или проверете информацията за пациента на 

производителя за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 

добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Може да се наложи Вашият лекар да промени 

дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако получавате кръвопреливания или ако имате или някога сте имали херпес зостер (болезнен 

обрив, който се появява след инфекция с херпес зостер или варицела), проблеми с дишането, хепатит В (вирус, който 

инфектира черния дроб и може да причини тежко чернодробно заболяване увреждане) или белодробно заболяване като 

хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ; група белодробни заболявания, която включва хроничен бронхит и 

емфизем).

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Трябва да използвате контрол на 

раждаемостта, за да предотвратите бременност по време на лечението с даратумумаб и поне 3 месеца след последната доза. 

Говорете с Вашия лекар за видовете контрол на раждаемостта, които ще работят за Вас. Ако забременеете, докато 

получавате инжекция даратумумаб, обадете се на Вашия лекар.

ако ви предстои операция, включително дентална хирургия, кажете на лекаря или зъболекаря, че получавате 
инжекция даратумумаб.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Ако пропуснете час за получаване на даратумумаб, незабавно се обадете на Вашия лекар.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на даратумумаб може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

умора

запек

диария

болки в гърба или ставите

болка в ръцете, краката или гърдите

намален апетит

главоболие

подуване на ръцете, глезените или краката

болка, парене или изтръпване в ръцете или краката

мускулни спазми

затруднено заспиване или оставане на заспиване

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616002.html 2/4



14.04.22, 14:57 ч Инжектиране на даратумумаб: Информация за лекарствата MedlinePlus

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 
изброени в раздела КАК, незабавно се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ.

синини или кървене

треска

изключителна умора

пожълтяване на кожата или очите

Инжектирането на даратумумаб може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, 

докато получавате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания преди и по 

време на лечението Ви, за да провери реакцията на тялото Ви към инжектирането на даратумумаб.

Преди да направите каквото и да е лабораторно изследване, кажете на Вашия лекар и на лабораторния персонал, че получавате или сте получили 

инжекция с даратумумаб. Даратумумаб може да повлияе на резултатите от определени лабораторни изследвания.

Даратумумаб може да повлияе на резултатите от теста за съвпадение на кръвта до 6 месеца след последната доза. Преди да си 

направите кръвопреливане, кажете на Вашия лекар и на лабораторния персонал, че получавате или сте получили инжекция с 

даратумумаб. Вашият лекар ще направи кръвни изследвания, за да съответства на кръвната Ви група, преди да започнете 

лечение с даратумумаб.

Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно инжектирането на даратумумаб.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Дарзалекс®

Последна редакция - 15.12.2019 г

Научете как да цитирате тази страница
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Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по 

здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране

за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и човешките услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616002.html 4/4

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

