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Даунорубицин
произнася се като (daw'' noe roo' bi sin)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инжекцията с даунорубицин трябва да се прилага в болница или медицинско заведение под наблюдението на 

лекар, който има опит в даването на химиотерапевтични лекарства за рак.

Даунорубицин може да причини сериозни или животозастрашаващи сърдечни проблеми по всяко време по време на 

лечението или месеци до години след края на лечението. Вашият лекар ще назначи изследвания преди и по време на 

лечението, за да види дали сърцето Ви работи достатъчно добре, за да можете безопасно да получавате даунорубицин. 

Тези тестове могат да включват електрокардиограма (ЕКГ; тест, който записва електрическата активност на сърцето) и 

ехокардиограма (тест, който използва звукови вълни за измерване на способността на сърцето ви да изпомпва кръв). 

Вашият лекар може да Ви каже, че не трябва да приемате това лекарство, ако тестовете показват, че способността на 

сърцето Ви да изпомпва кръв е намаляла. Уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали някакъв вид сърдечно 

заболяване или лъчева (рентгенова) терапия в областта на гръдния кош. Уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако 

приемате или някога сте получавали определени лекарства за химиотерапия за рак, като доксорубицин (Doxil), епирубицин 

(Ellence), идарубицин (Idamycin) или митоксантрон (Novantrone), циклофосфамид (Cytoxan) или трастузумаб (Herceptin) . Ако 

получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: задух; затруднено дишане; подуване на 

ръцете, стъпалата, глезените или долните крака; или бърз, неравномерен или удрящ сърдечен ритъм.

Даунорубицин може да причини сериозно намаляване на броя на кръвните клетки в костния Ви мозък. Това може 

да причини определени симптоми и може да увеличи риска от развитие на сериозна инфекция или кървене. Ако 

получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: треска, възпалено гърло, 

продължаваща кашлица и задръствания или други признаци на инфекция; необичайно кървене или синини.

Уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали бъбречно или чернодробно заболяване. Вашият лекар може да се наложи да коригира дозата 

Ви, ако имате бъбречно или чернодробно заболяване.

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени тестове, за да 

провери реакцията на тялото ви към даунорубицин.

защо е предписано това лекарство?
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Даунорубицин се използва с други лекарства за химиотерапия за лечение на определен тип остра миелоидна 

левкемия (AML; вид рак на белите кръвни клетки). Даунорубицин се използва и с други лекарства за химиотерапия 

за лечение на определен тип остра лимфоцитна левкемия (ALL; вид рак на белите кръвни клетки). Даунорубицин е в 

клас лекарства, наречени антрациклини. Действа като забавя или спира растежа на раковите клетки в тялото ви.

как трябва да се използва това лекарство?

Даунорубицин се предлага като разтвор (течност) или като прах, който се смесва с течност, за да се инжектира интравенозно (във 

вена) от лекар или медицинска сестра в медицинско заведение заедно с други лекарства за химиотерапия. Когато даунорубицин 

се използва за лечение на AML, той обикновено се инжектира веднъж дневно в определени дни от периода на лечение. Когато 

даунорубицин се използва за лечение на ALL, той обикновено се инжектира веднъж седмично. Продължителността на лечението 

зависи от видовете лекарства, които приемате, колко добре тялото ви реагира на тях и вида на рака, който имате.

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 даунорубицин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към даунорубицин, други лекарства или някоя от съставките 
на инжекцията с даунорубицин. Попитайте вашия фармацевт 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. Не забравяйте да споменете 
лекарствата, изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и някое от следните: азатиоприн (Imuran), циклоспорин 
(Neoral, Sandimmune), метотрексат (Rheumatrex, Trexall), сиролимус (Rapamune) и такролимус (Prograf). Може да се 
наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични 
ефекти. Други лекарства също могат да взаимодействат с даунорубицин, така че не забравяйте да кажете на Вашия 
лекар за всички лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали някакво медицинско състояние.

tell your doctor if you are pregnant, plan to become pregnant, or are breast-feeding. You should not 
become pregnant while you are receiving daunorubicin injection. If you become pregnant while 
receiving daunorubicin, call your doctor. Daunorubicin may harm the fetus.

hat special dietary instructions should I follow?

Unless your doctor tells you otherwise, continue your normal diet.

hat side effects can this medication cause?

Daunorubicin may cause side effects. Tell your doctor if any of these symptoms are 
severe or do not go away:

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682289.html 2/4



4/14/22, 2:11 PM Daunorubicin: MedlinePlus Drug Information

nausea

vomiting

sores in the mouth and throat

diarrhea

stomach pain

hair loss

red urine

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 
изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, незабавно се обадете на Вашия лекар:

зачервяване, болка, подуване или парене на мястото, където е поставена инжекцията

обрив

копривна треска

сърбеж

затруднено дишане или преглъщане

Даунорубицин може да увеличи риска от развитие на други видове рак. Говорете с Вашия лекар за рисковете 

от приема на това лекарство.

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

приемате 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).

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

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

Церубидин®
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други имена

Дауномицин

Рубидомицин
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