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Decitabină injectabilă
pronunțat ca (dee sye' ta been)

de ce este prescris acest medicament?

Decitabina este utilizată pentru a trata sindromul mielodisplazic (un grup de afecțiuni în care măduva osoasă produce 

celule sanguine care sunt deformate și nu produce suficiente celule sanguine sănătoase). Decitabina face parte dintr-o 

clasă de medicamente numite agenți de hipometilare. Acționează ajutând măduva osoasă să producă celule sanguine 

normale și uciderea celulelor anormale din măduva osoasă.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Decitabina vine sub formă de pulbere pentru a fi adăugată în lichid și injectată lent timp de 3 ore intravenos (în venă) de către un 

medic sau o asistentă într-un cabinet medical sau ambulatoriu de spital. De obicei, se injectează la fiecare 8 ore timp de 3 zile. 

Această perioadă de tratament se numește ciclu, iar ciclul poate fi repetat la fiecare 6 săptămâni atât timp cât recomandă medicul 

dumneavoastră. Decitabină trebuie administrată de obicei timp de cel puțin patru cicluri, dar poate fi continuată dacă medicul 

dumneavoastră decide că veți beneficia de un tratament suplimentar.

De asemenea, este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să vă întârzie tratamentul și să vă reducă doza dacă prezentați anumite reacții 

adverse. Asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră cum vă simțiți în timpul tratamentului cu decitabină.

Medicul dumneavoastră vă va administra medicamente pentru a preveni greața și vărsăturile înainte de a primi fiecare doză de 

decitabină.

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 o doză de decitabină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la decitabină sau la orice alte medicamente.

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

suplimente nutritive și produse pe bază de 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 aveți boală de rinichi sau ficat.
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spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă sau dacă intenționați să aveți un copil. 

Dumneavoastră sau partenerul dumneavoastră nu trebuie să rămâneți gravidă în timp ce utilizați decitabină. Trebuie să utilizați controlul 

nașterii pentru a preveni sarcina dumneavoastră sau partenerului dumneavoastră în timpul tratamentului cu decitabină și timp de 2 luni după 

aceea. Discutați cu medicul dumneavoastră despre metodele de control al nașterii care vă vor funcționa. Dacă dumneavoastră sau partenerul 

dumneavoastră rămâneți gravidă în timp ce utilizați decitabină, adresați-vă medicului dumneavoastră. Decitabina poate dăuna fătului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați.

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?

Sunați imediat medicul dumneavoastră dacă nu puteți ține o programare pentru a primi o doză de decitabină.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

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

oboseala excesiva

piele palida

durere de cap

ameţeală

confuzie

bătăi rapide ale inimii

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

slăbiciune

dificultăți de respirație

greaţă

constipație

diaree

vărsături

dureri de stomac

arsuri la stomac sau indigestie

răni dureroase în gură, pe limbă sau pe buze

pete roșii pe piele

eczemă

schimbarea culorii pielii

Pierderea parului
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dureri articulare sau musculare

disconfort toracic sau durere de perete toracic

umflarea mâinilor, picioarelor, gleznelor, picioarelor inferioare sau stomacului

durere, umflare sau roșeață la locul injectării

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului 
dumneavoastră:

sângerări sau vânătăi neobișnuite

urticarie

mâncărime

dificultăți de respirație sau de înghițire

umflarea feței

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

Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele simptome de 

hiperglicemie (nivel ridicat de zahăr din sânge):

sete extremă

Urinare frecventa

foame extremă

slăbiciune

vedere încețoșată

Decitabina 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).

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:

sângerări sau vânătăi neobișnuite

durere în gât, febră, frisoane, tuse sau alte semne de infecție
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ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la decitabină.

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

Dacogen®
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