Dane kontaktowe twojego farmaceuty
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•
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CYKLOFOSFAMID
1.

Cyklofosfamid to lek przepisywany przez lekarza specjalistę.
Podczas leczenia należy pić dużo
wody, aby jak najczęściej oddawać mocz.
W przypadku pojawienia się
objawów infekcji (np. gorączka,
ból gardła), pilnie skonsultuj się
z lekarzem

Co to jest cyklofosfamid?
Cyklofosfamid jest to lek stosowany w leczeniu różnych nowotworów . Bywa również
stosowany w leczeniu ciężkich objawów niektórych chorób tkanki łącznej (takich jak
reumatoidalne zapalenie stawów). W przypadku nowotworów niektóre komórki w ciele
rosną i rozmnażają się zbyt szybko. Chemioterapeutyki, takie jak cyklofosfamid, działają
poprzez zapobieganie namnażaniu się komórek. Zmniejsza to liczbę komórek rakowych.
Cyklofosfamid jest również lekiem immunosupresyjnym, co oznacza, że hamuje układ
odpornościowy organizmu. Z tego powodu jest czasami stosowany w leczeniu ciężkich
objawów takich chorób jak reumatoidalne zapalenie stawów.
W Polsce występuje pod nazwą handlową Endoxan®, w postaci iniekcji oraz tabletek doustnych.

2.

Przed zastosowaniem leku:
Poinformuj lekarza, jeśli:
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

Jesteś w ciąży lub karmisz piersią
Cierpisz na choroby wątroby lub nerek
Trwa infekcja lub pojawiło się gorsze samopoczucie
Pojawił się krwiomocz
Masz cukrzycę
Masz porfirię
Przyjmujesz inne leki (także preparaty dostępne bez recepty)
Kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna na lek

Jak stosować lek:
•

•

•
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Przed rozpoczęciem leczenia przeczytaj dokładnie ulotkę dołączoną do opakowania.
Ulotka zawiera więcej informacji na temat cyklofosfamidu oraz pełną listę działań
niepożądanych, które mogą wystąpić podczas jego stosowania.
Cyklofosfamid jest przepisywany przez lekarzy mających doświadczenie w leczeniu nowotworów. Dawka ustalana jest indywidualnie, dlatego należy ten lek stosować ściśle wg zaleceń.
Tabletkę należy połykać popijając pełną szklanką wody. Nie rozgryzać, nie przełamywać, nie rozgniatać, nie żuć przed połknięciem.

•
•

Lek najlepiej przyjmować rano, godzinę przed posiłkiem. Jeśli po przyjęciu odczuwane są mdłości, można go przyjmować po posiłku.
W czasie leczenia ważne jest, aby przyjmować duże ilości płynów w celu zwiększenia diurezy. Zminimalizuje to ryzyko rozwoju działań niepożądanych takich jak zapalenia pęcherza.

Jak sprawić, by leczenie przynosiło jak
najlepsze efekty:
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•
•

•

Regularnie odwiedzaj lekarza, który podczas wizyty sprawdzi postępy w leczeniu
i przeprowadzi niezbędne badania.
W czasie terapii należy stosować skuteczną antykoncepcję, aby uniknąć zajścia w ciążę. Poza tym cyklofosfamid negatywnie wpływa na płodność u mężczyzn. Jeśli zamierzasz mieć dzieci w przyszłości, powinieneś poprosić swojego lekarza o poradę dotyczącą planowania rodziny, zanim zaczniesz przyjmować cyklofosfamid.
Podczas przyjmowania cyklofosfamidu i przez sześć miesięcy po zakończeniu leczenia nie należy szczepić się bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Cyklofosfamid obniża odporność organizmu i istnieje ryzyko zakażenia po niektórych szczepionkach.

Działania niepożądane:
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•
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Wysoka temperatura lub objawy infekcji → jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem.
Nudności, mdłości, utrata apetytu → przyjmuj lek po posiłku, jedz proste posiłki
(unikaj bogatych lub pikantnych potraw).
Uczucie pieczenia podczas oddawania moczu → pij duże ilości płynów i staraj się jak
najczęściej oddawać mocz.
Krew w moczu → jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem.
Zmniejszona ilość oddawanego moczu, obrzęk kostek → jak najszybciej skonsultuj
się ze swoim lekarzem. Może on przepisać leki, które poradzą sobie z tymi objawami.
Wysypka na skórze z plamami lub pęcherzami, czasami z towarzyszącymi objawami grypopodobnymi → jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem. Objawy takie
mogą świadczyć o rzadkim, ale poważnym schorzeniu skóry.
Wypadanie włosów, uderzenia gorąca, utrata masy ciała, duszności, odbarwienia na dłoniach i paznokciach, ból w jamie ustnej, negatywny wpływ na ilość krwinek, brak miesiączki, zmniejszona produkcja spermy → lekarz porozmawia z Tobą na temat tych problemów.

Jak przechowywać lek:

6.

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
W chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła.
Autor: mgr farm. Dorota Pik, mgr farm. Marta Jakubowska
Recenzja: dr n. farm. Piotr Merks, dr n. farm. Elżbieta Wojtasik
Certyfikowane przez komitet naukowy Związku Zawodowego Pracowników Farmacji (ZZPF).
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