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Daunorubicina
pronunțat ca (daw'' noe roo' bi sin)

AVERTISMENT IMPORTANT:

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

experiență în administrarea de medicamente pentru chimioterapie pentru cancer.

Daunorubicina poate provoca probleme cardiace grave sau care pun viața în pericol în orice moment în timpul tratamentului 

sau la luni până la ani după încheierea tratamentului. Medicul dumneavoastră vă va comanda teste înainte și în timpul 

tratamentului pentru a vedea dacă inima dumneavoastră funcționează suficient de bine pentru a putea primi daunorubicin 

în siguranță. Aceste teste pot include o electrocardiogramă (ECG; test care înregistrează activitatea electrică a inimii) și o 

ecocardiogramă (test care utilizează unde sonore pentru a măsura capacitatea inimii de a pompa sânge). Medicul 

dumneavoastră vă poate spune că nu ar trebui să primiți acest medicament dacă testele arată că capacitatea inimii 

dumneavoastră de a pompa sânge a scăzut. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată orice tip de 

boală cardiacă sau radioterapie (radiografie) în zona pieptului. Spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă luați 

sau ați primit vreodată anumite medicamente pentru chimioterapie împotriva cancerului, cum ar fi doxorubicina (Doxil), 

epirubicina (Ellence), idarubicina (Idamycin) sau mitoxantrona (Novantrone), ciclofosfamidă (Cytoxan) sau trastuzumab 

(Herceptin) . Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat medicului dumneavoastră: dificultăți de 

respirație; respiratie dificila; umflarea mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare; sau bătăi rapide, neregulate 

sau puternice ale inimii.

Daunorubicina 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; sângerări sau vânătăi neobișnuite.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală de rinichi sau ficat. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie 

nevoie să vă ajusteze doza dacă aveți boală de rinichi sau ficat.

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

răspunsul organismului dumneavoastră la daunorubicină.

de ce este prescris acest medicament?
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Daunorubicina este utilizată împreună cu alte medicamente pentru chimioterapie pentru a trata un anumit tip de leucemie mieloidă acută 

(AML; un tip de cancer al celulelor albe din sânge). Daunorubicina este, de asemenea, utilizată împreună cu alte medicamente pentru 

chimioterapie pentru a trata un anumit tip de leucemie limfocitară acută (ALL; un tip de cancer al celulelor albe din sânge). Daunorubicina 

face parte dintr-o clasă de medicamente numite antracicline. Funcționează prin încetinirea sau oprirea creșterii celulelor canceroase în 

corpul dumneavoastră.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Daunorubicina vine sub formă de soluție (lichid) sau sub formă de pulbere pentru a fi amestecată cu lichid pentru a fi injectată intravenos 

(în venă) de către un medic sau o asistentă într-o unitate medicală împreună cu alte medicamente pentru chimioterapie. Când 

daunorubicina este utilizată pentru a trata AML, este de obicei injectată o dată pe zi în anumite zile ale perioadei de tratament. Când 

daunorubicina este utilizată pentru tratarea LLA, este de obicei injectată o dată pe săptămână. Durata tratamentului depinde de tipurile de 

medicamente pe care le luați, de cât de bine răspunde organismul dumneavoastră la acestea și de tipul de cancer pe care îl aveți.

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 daunorubicină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la daunorubicină, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 
ingredientele din injecția cu daunorubicină. Adresați-vă farmacistului 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. Asigurați-vă că menționați 
medicamentele enumerate în secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT și oricare dintre următoarele: azatioprină (Imuran), 
ciclosporină (Neoral, Sandimmune), metotrexat (Rheumatrex, Trexall), sirolimus (Rapamune) și tacrolimus (Prograf). Este 
posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru 
efectele secundare. Alte medicamente pot interacționa și cu daunorubicina, 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 vreo afecțiune medicală.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Nu trebuie să 
rămâneți gravidă în timp ce vi se administrează injecție cu daunorubicină. Dacă rămâneți gravidă în timp ce primiți 
daunorubicin, sunați la medicul dumneavoastră. Daunorubicina 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?

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

este severe sau nu dispare:
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greaţă

vărsături

răni în gură și gât

diaree

dureri de stomac

Pierderea parului

urină roșie

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

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

eczemă

urticarie

mâncărime

dificultăți de respirație sau de înghițire

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

riscurile de a lua acest medicament.

Daunorubicina 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

In case of overdose, call the poison control helpline at 1-800-222-1222. Information is also available online at 
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help] . If the victim has collapsed, had a 
seizure, has trouble breathing, or can't be awakened, immediately call emergency services at 911.

hat other information should I know?

It is important for you to keep a written list of all of the prescription and nonprescription (over-the-counter) 
medicines you are taking, as well as any products such as vitamins, minerals, or other dietary supplements. 
You should bring this list with you each time you visit a doctor or if you are admitted to a hospital. It is also 
important information to carry with you in case of emergencies.

rand names

Cerubidine ®
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numele lor

Daunomicina

Rubidomicină
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