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محلول غلیظ برای تهیه محلول جهت تزریق وریدی

فقط جهت تزریق وریدی پس از رقیق سازی

پیش از شـروع مصـرف ایـن دارو محتـوای دفترچه 
راهنمـا را بـه دقت مطالعـه کنید.
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پیـش از شـروع مصـرف وینوبیـن® محتـواي دفترچـه راهنمـا را 
بـه دقـت مطالعـه کنیـد. ایـن دفترچـه راهنمـا دربرگیرنـده پاسـخ 
شـایع ترین سـواالت در مـورد داروی وینوبیـن® اسـت. در صورتـي 
کـه پاسـخ تمامـي سـواالت شـما در ایـن دفترچـه راهنمـا نیامـده 
اسـت، مي توانیـد بـا پزشـک یـا داروسـاز خـود تمـاس بگیریـد. ایـن 
دارو بـراي بیمـاري فعلـي شـما تجویـز شـده اسـت؛ لـذا از مصـرف 
آن در مـوارد مشـابه یـا توصیـه آن بـه دیگـران خـودداري نماییـد. 
اطالعـات ایـن دفترچـه راهنمـا در تاریخـی کـه در آخریـن صفحـه 
آمده اسـت، به روز رسـانی شـده و ممکن اسـت در برگیرنـده آخرین 
اطالعـات علمـی در مـورد داروی شـما نباشـد. برای اطـالع از آخرین 
داده هـای علمـی در مورد داروی خود با پزشـک یا داروسـاز مشـورت 
کنیـد. همچنیـن بـرای دسترسـی بـه آخریـن ویرایـش این بروشـور 
آدرس  بـه  نانوالونـد  داروسـازی  شـرکت  وب سـایت  بـه  می توانیـد 

فرماییـد. مراجعـه   www.nanoalvand.com
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وینوبین® چیست و حاوي چه ترکیباتي است؟

آن  ژنریـک  نـام  و  وینوبیـن®  شـما  داروی  اختصاصـی  نـام 
وینورلبین اسـت. وینوبین®  یک داروی ضد سـرطان است کــه 
بـه تنهایـی و یـا همراه بـا داروهای دیگر در رشــد و گســترش 

ســلول های ســرطانی در بـدن اختـالل ایجــاد می کنــد.
ایـن دارو بـه شـکل محلـول غلیظ اسـتریل بوده و بـه صورت 
بسـته بندی های تـک عـددی در دوزهـای 10 میلی گـرم در 1 
میلی لیتـر و 50 میلی گـرم در 5 میلی لیتـر موجـود می باشـد. 

ایـن دارو تنهـا جهـت تزریـق وریدی تجویـز می گردد.
در ایـن فـرآورده از وینورلبیـن تارتـارات به عنوان مـاده موثره 
و از آب قابـل تزریـق بـه عنـوان مـاده جانبـی اسـتفاده شـده 

است.

وینوبین® در چه مواردي تجویز مي شود؟

وینوبیـن® بـه تنهایـی و یـا بـه همـراه داروی سـیس پالتین 
 )NSCLC( در درمـان سـرطان سـلول های غیـر کوچک ریـه

اسـتفاده می شـود.
وینوبیـن® هم چنیـن ممکن اسـت در درمان سـایر بیماری ها 

کـه در اینجا به آنها اشـاره نشـده اسـت نیز بـه کار رود.  

چه افرادی نباید وینوبین® را دریافت کنند؟

داروی وینوبین® در موارد زیر نباید مصرف شود:
اگر در گذشـته سـابقه واکنش حساسـیتی بـه وینورلبین و 	 

یـا مـواد جانبـی موجـود در وینوبیـن® و یا سـایر داروهای 
دسـته وینـکا آلکالوئیدهـا را داشـته اید. در ابتدای بروشـور 
لیسـت کاملـی از مـواد جانبی وینوبین®  آورده شـده اسـت.



67

کاهـش تعداد نوتروفیل هـای خون کم تـر از 1500 عدد در هر 	 
میلی متـر مکعـب و ابتـال یـا عود عفونـت طـی دو هفته قبل 

از زمان آغـاز درمان
کاهـش تعـداد پالکت هـای خـون کمتـر از 100000 عدد در 	 

هـر میلی متـر مکعب 
بارداری و شیردهی	 
همراه با واکسن تب زرد	 
نارسایی شدید کبدی	 

قبل از دریافـت داروی وینوبیـن® چه مواردی 
را حتمـا باید به پزشـک خود اطـاع دهید؟

اگـر سـابقه ی واکنش حساسـیتی بـه وینورلبین و یا سـایر 	 
اجـزای سـازنده ی وینوبین® را داشـته اید؛

اگر در گذشته سابقه حساسیت به سایر داروهای هم خانواده 	 
وینوبین® )وینکا آلکالوئیدها( را داشته اید مانند: وین بالستین، 

وین کریستین، ویندسین، وینفلونین؛  
اگـر سـابقه ي حساسـیت بـه دارو، مواد غذایـی، رنـگ و یـا 	 

از  عالمتـی  همچنیـن  و  داشـته اید  را  دیگـری  مـاده  هـر 
حساسـیت را تـا بـه حـال تجربـه کرده ایـد ماننـد: خارش، 
کهیـر، تحریـک پوسـتی، تنگـی نفـس، خس خـس سـینه، 
خسـتگی، سـرفه، تـورم صـورت، زبـان، لب هـا و یـا گلـو و 

دیگری؛  عالمـت  هـر 
)مانند 	  دیگری  درمانی   روش  هر  یا  و  دارو  حال  به  تا  اگر 

رادیوتراپی و شیمی درمانی( برای سرطان دریافت کرده اید؛
اگـر تعـداد گلبول هـای سـفید خـون شـما پاییـن اسـت و 	 

باعـث مبتال شـدن شـما بـه عفونت های مکـرر، تـب و لرز، 
گلـودرد و زخم هـای دهانـی می شـود؛ 
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اگر باردار هستید و یا قصد بارداری دارید؛	 
اگـر بـه نـوزاد خـود شـیر می دهید و یـا قصـد انجـام این کار 	 

را داریـد؛
اگـر در دو هفتـه اخیـر به عفونت مبتال شـدید و یا احسـاس 	 

تـب و افزایـش دمای بدن داشـته اید؛
یـا 	  و  زرد  تـب  واکسـن  تزریـق  بـرای  می خواهیـد  اگـر 

واکسـن های زنـده مانند واکسـن سـه گانه سـرخک، اوریون، 
سـرخجه )MMR( اقـدام کنید. اسـتفاده از هرگونه واکسـن 

را بـه پزشـک خـود اطـالع دهیـد؛
اگر سابقه ابتال به بیماری های شدید کبدی را داشته اید؛	 
اگـر سـابقه  ی بیماری هـای قلبی مانند درد قفسـه سـینه و 	 

حملـه ی قلبی را داشـته اید؛
اگر سابقه ی ابتال به بیماری های ریوی مانند آسم را داشته اید؛	 

اگر سابقه ی اختالل عصبی را داشته اید؛	 
اگر سابقه ابتال به سرکوب مغز استخوان را داشته اید؛	 
اگـر در حال مصـرف هر دارویی اعم از داروهای نسـخه ای، 	 

داروهـای بـدون نسـخه، مکمل هـای گیاهـی یـا ویتامین ها 
هسـتید. داروهـای زیـادی ماننـد داروهایـی کـه در درمان 
HIV، عفونـت و تشـنج اسـتفاده می شـوند، می تواننـد بـا 

وینوبیـن® تداخل داشـته باشـند.

ایمنـی مصرف وینوبیـن® در دوران بارداري و 
است؟ شـیردهي چگونه 

وینوبیـن® در دوران بـارداری نبایـد مصـرف شـود. ایـن دارو  
می توانـد موجـب آسـیب بـه جنیـن شـود. از بـاردار شـدن 
چنان چـه  کنیـد.  جلوگیـری  وینوبیـن®  مصـرف  دوران  در 
علی رغـم آنچـه گفتـه شـد بـاردار شـدید، فـورا پزشـک خود 
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را آگاه کنیـد. 
در طـی مصرف ایـن دارو از روش های مطمئـن برای جلوگیری 
از بـارداری اسـتفاده کنیـد. اسـتفاده از روش های پیشـگیری از 
بـارداری می بایسـت تـا حداقـل 6 ماه پـس از دریافـت آخرین 

دوز دارو ادامـه یابد. 
آقایـان مصرف کننـده وینوبین® که شــریک جنســی آنها در 
ســن بــاروری قرار دارد، بـرای جلوگیری از بارداری شـریک 
جنسـی خـود، در طـول درمـان و تـا 3 مـاه پـس از خاتمـه 
مصـرف دارو بایـد از روش های پیشـگیری از بارداری اسـتفاده 
نماینـد. چنان چـه علی رغـم آنچـه گفتـه شـد بـارداری اتفاق 

افتـاد، فـورا پزشـک خـود را آگاه کنید.
از  جلوگیـری  بـرای  نیـاز  مـورد  دقیـق  زمـان  در خصـوص 

نماییـد. مشـورت  خـود  پزشـک  بـا  بـارداری 
بـا توجـه بـه امـکان اثر گـذاری وینوبیـن® بـر قدرت بـاروری 

آقایـان، در صورتی کـه تصمیـم بـه بچه دار شـدن بعـد از قطع 
مصـرف دارو را داریـد بـه پزشـک خـود اطـالع دهیـد. آقایان 
می تواننـد در خصـوص لـزوم ذخیـره اسـپرم پیـش از آغـاز 

درمـان بـا پزشـک خـود مشـورت نمایند. 
مصـرف وینوبیـن® در دوران شـیردهی ممنـوع اسـت. عـدم 
شـیردهی می بایسـت تـا حداقـل 9 روز بعد از مصـرف آخرین 
دوز دارو ادامـه یابـد. در مـورد زمـان دقیـق مـورد نیـاز بـرای 

عـدم شـیردهی بـا پزشـک خـود مشـورت نمایید.

آیا وینوبین® با سایر داروها تداخل دارد؟

 در صورتـی کـه اکنـون در حـال مصـرف هـر نـوع دارویی اعم 
از داروهـای نسـخه ای، بـدون نسـخه، فرآورده هـای طبیعـی یا 
گیاهـی و ویتامین هـا هسـتید و یا حتـی اخیـرا دارویی مصرف 
کـرده و یـا مصـرف دارویـی را قطـع کرده ایـد، بـا پزشـک یـا 
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داروسـاز خـود مشـورت کنیـد. زیـرا وینوبیـن® بـا برخـی از 
داروهـا تداخـل داشـته و مصـرف همزمـان آن بـا ایـن داروهـا 
می توانـد موجب کاهش اثربخشـی و یا تشـدید عـوارض جانبی 
شـود. از جملـه ایـن داروهـا می تـوان به مـوارد زیر اشـاره کرد:

مصـرف همزمـان وینوبیـن® و داروهـای ضـد انعقـاد خون 	 
ماننـد فنیندیـون، وارفاریـن، هپارین

مصرف همزمان وینوبین® و داروهای ضد تشنج مانند فنی توئین 	 
سـرکوب کننده 	  داروهـای  و  وینوبیـن®  همزمـان  مصـرف 

تاکرولیمـوس ایمنـی ماننـد سیکلوسـپورین و  سیسـتم 
مصـرف همزمـان وینوبیـن® و داروهـای ضـد قـارچ ماننـد 	 

ایتراکونـازول و کتوکونـازول 
مصرف همزمان وینوبین® و سایر داروهایی که در درمان سرطان 	 

استفاده می شوند مانند میتومایسین، الپاتینیب، سیس پالتین

مصـرف همزمـان وینوبیـن® و داروهـای مـورد مصـرف در 	 
درمـان HIV ماننـد ریتوناویـر

مصـرف همزمـان وینوبیـن® و داروهـای مـورد مصـرف در 	 
درمان سـل ماننـد ریفامپیسـین  

ماننـد 	  آنتی بیوتیک هـا  و  وینوبیـن®  همزمـان  مصـرف 
تلیترومایسـین   کالریترومایسـین،  اریترومایسـین، 

مصـرف همزمـان وینوبیـن® و داروهـای مـورد مصـرف در 	 
بیماری هـای قلبـی ماننـد وراپامیـل وکینیدیـن  

مصرف همزمان وینوبین® و علف چای )هایپریکوم پرفوراتوم(	 
مصـرف همزمـان وینوبیـن® بـا واکسـن های زنـده ماننـد 	 

 ،)MMR( سـرخجه  اوریـون،  سـرخک،  سـه گانه  واکسـن 
واکسـن فلـج اطفـال و تـب زرد

دارویـی  تداخـالت  تمامـی  شـامل  شـده  مطـرح  تداخـالت 
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وینوبیـن® نیسـت، لذا در خصـوص تمامی داروهـای مصرفی 
خـود بـا  پزشـک معالـج مشـورت کنیـد.

وینوبین® چگونه تجویز مي شود؟

وینوبیـن® در بیمارسـتان یـا مراکـز درمانـی ویـژه توسـط 	 
اعضـای کادر درمـان بـرای شـما تجویـز می شـود. 

پزشـک شـما مقـدار مصرفـی و فواصـل تجویـز دارو را بـه 	 
شـما خواهـد گفت.

وینوبیـن® ممکن اسـت بـه تنهایـی و یا همراه بـا داروهای 	 
دیگری تجویـز گردد.

این دارو فقط به صورت وریدی و در طی زمان مشخصی )6 	 
تا 10 دقیقه( پس از رقیق سازی محلول اولیه تزریق می گردد.

اگـر ضمـن تزریـق وینوبیـن®، دارو بـه زیـر پوسـت شـما 	 

نشـت کـرد، بالفاصلـه محـل بایـد بـا آب و صابـون شسـته 
شـود. اگـر ایـن دارو بـا چشـم شـما تماس پیـدا کـرد فورا 

محـل را بـا آب شست و شـو دهیـد.
قبل از درمان و در طی درمان بــا ایــن دارو پزشـک بـرای 	 

شــما آزمایش  خــون تجویــز خواهـد کــرد و بـر اسـاس 
نتایــج آزمایــش پیشـرفت درمـان را بررسـی می کنـد و 

عـوارض ناخواسـته ی دارو را مشـخص می کنـد.
قبـل از مصـرف وینوبیـن® در هـر دوره از درمـان حتمـا از 	 

بـاردار نبـودن خـود مطمئن شـوید.
دور 	  را  آن  بـه  مربـوط  و سـرنگ های  و سـوزن  دارو  ایـن 

دهیـد.  قـرار  خانگـی  حیوانـات  و  کـودکان  دسـترس  از 
هم چنیـن از مصـرف مجـدد سـوزن، سـرنگ و سـایر مـواد 
بـه کار رفتـه جهـت تزریـق وینوبیـن® خـودداری نماییـد. 

چنان چـه در ارتبـاط بـا نحـوه مصـرف وینوبیـن® سـوال 	 
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دیگـری در ذهـن داریـد، بـا پزشـک، داروسـاز یـا سـایر 
اعضـای کادر درمـان مشـورت کنیـد. 

نحـوه آماده سـازی محلـول وینوبیـن® بـرای 
تزریـق وریـدی بـه چه صـورت اسـت؟ )ویژه 

کادر درمـان(

از  یکـی  از  مناسـبی  حجـم  بـا  بایـد  وینوبیـن®  ابتـدا  در 
محلول هـای قابـل اسـتفاده زیر رقیق شـود تا غلظـت محلول 
نهایـی بیـن 0/5 و 2 میلی گـرم در میلی لیتـر قـرار گیـرد. 

شـامل: وینوبیـن®  بـا  سـازگار  رقیق کننده هـای 
محلول دکستروز %5	 
محلول سدیم کلراید %0/9	 
محلول سدیم کلراید %0/45	 

محلول دکستروز 5% و سدیم کلراید %0/45	 
محلول رینگر	 
محلول رینگر الکتات	 

وینوبین® فقط به صورت داخل وریدی تزریق می شود.

محلـول رقیـق شـده وینوبین® طی 6 تـا 10 دقیقه به صورت 
وریـدی تزریـق می شـود. بعـد از اتمـام تزریـق رگ هـا باید با 
75 تـا 125 میلی لیتـر از یکـی از محلول هـای رقیق کننـده 

شست وشـو داده شـوند.

رگ  در  کاتتـر  صحیـح  قرارگیـری  از  تزریـق  آغـاز  از  قبـل 
جهـت جلوگیـری از امـکان هرگونه نشـت دارو به زیر پوسـت 

اطمینـان حاصـل کنیـد.
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بـا توجـه بـه احتمـال بـروز اکستراوازیشـن در حیـن تزریـق، 
در صـورت نشـت دارو بـه زیـر پوسـت بیمـار، فـورا تزریـق را 
متوقـف نمـوده و  اقدامـات مناسـب بـرای کنتـرل عـوارض 

اکستراوازیشـن را انجـام دهیـد.
محلـول تزریقـی می بایسـت از جهـت عدم وجـود ذرات معلق 
و تغییـر رنـگ مـورد بررسـی قـرار گیـرد و بالفاصلـه پـس از 

شـود. تزریق  آماده سـازی 

دوز، فواصـل تجویـز و طـول دوره درمـان بـا 
اسـت؟ چقدر  وینوبیـن® 

دوز دارو، فواصـل تجویـز و طـول دوره درمـان بسـته بـه وزن 
و داروهـای شـیمی درمانـی مصرفـی دیگـر متفـاوت اسـت. 
پزشـک معالـج براسـاس ایـن مـوارد، دوز مـورد نیـاز را بـرای 

شـما تجویـز خواهـد کرد.

بنـا بـه شـرایط هـر بیمـار و داروهـای دیگـری کـه در درمان 
اسـتفاده می گـردد، تجویـز دارو می توانـد متفـاوت باشـد. 

نتایـج آزمایش هـای خونـی  بـه  بـا توجـه  در طـول درمـان 
صـورت گرفتـه از شـما ممکـن اسـت دوز دارو تعدیـل گردد. 
در صـورت سـواالت بیشـتر در ایـن زمینـه بـا پزشـک خـود 

مشـورت کنیـد.

در صـورت مصـرف بیـش از حـد وینوبیـن® 
بایـد کرد؟ چـه 

از آنجایـی کـه داروی وینوبیـن® تحـت نظارت پزشـک برای 
شـما تجویـز می شـود، احتمـال کمـی وجـود دارد کـه بـه 
اشـتباه، دوز بیشـتری از دارو بـه شـما تزریـق شـود. عالئمـی 
زخم هـای  یـا  و  گلـو  یـا  دهـان  در  سـفید  تکه هـای  چـون 
دهانـی، بلـع دردنـاک، سـوزش معـده، یبوسـت شـدید و درد 
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شـکمی از جملـه عالئم مصـرف بیش از حد وینوبین® اسـت.
در صـورت بـروز هرگونه مشـکل، بالفاصله پزشـک یا پرسـتار 

خـود را در جریـان بگذارید. 

دوز  یـک  مصـرف  فراموشـی  صـورت  در 
دهیـد؟ انجـام  بایـد  اقدامـی  چـه  وینوبیـن® 

مطلع  خود  داروی  مصرف  فراموشی  از  را  خود  پزشک  سریعا 
سازید و از دستورات پزشک برای ادامه روند درمان پیروی کنید.

در طی مصـرف وینوبین® چه مـوارد احتیاطی 
را باید همواره به خاطر داشـته باشـید؟

قبـل از انجـام هـر مداخلـه دندانپزشـکی و یـا سـایر اعمال 	 
جراحـی بـه دندانپزشـک یـا پزشـک جـراح خـود مصـرف 
دارویتــان را اطـالع دهیــد. همچنیــن تمامــی اعضــای 

کادر درمــان از جملــه پرسـتار و داروسـاز خـود را نیـز در 
جریان مصــرف ایــن دارو قـرار دهید. 

وضعیـت 	  پایـش  بـرای  شـما  پزشـک  درمـان  طـول  در 
درمانیتـان، آزمایـش خـون و سـایر آزمایش هـا را تجویـز 
تجویـز  آزمایش هـای  مرتـب  انجـام  خواهـد کـرد. ضمـن 

نتایـج آن مطلـع سـازید. از  شـده، پزشـک خـود را 
از مصـرف دارو بیشـتر از طـول دوره تعییـن شـده توسـط 	 

پزشـک بپرهیزیـد. 
از مصـرف دارو کمتـر از طـول دوره تعییـن شـده توسـط 	 

پزشـک، حتـی در صـورت بهبـود سـریع عالئـم بپرهیزیـد. 
اگـر در طـی مصـرف وینوبیـن® عالئم عفونت شـامل تب و 	 

لـرز، سـرفه، گلـودرد، درد کمـر و درد در هنـگام دفع ادرار 
را مشـاهده کردیـد، بالفاصلـه پزشـک خود را مطلـع کنید. 
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بـا توجـه بـه افزایـش احتمـال ابتـال بـه عفونـت بـه دنبال 	 
بـه صـورت  مصـرف داروی وینوبیـن®، در طـول درمـان 
مرتـب دسـت های خـود را بشـویید و از نزدیـک شـدن و 
تمـاس بـا افـراد مبتـال به عفونـت، سـرماخورده و یـا مبتال 

بـه آنفوالنـزا خـودداری کنیـد.
شـما 	  شـود  باعـث  می توانـد  وینوبیـن®  داروی  مصـرف 

راحت تـر دچـار خونریزی شـوید لذا از کارهایی که ریسـک 
خونریـزی را در شـما بـاال می برنـد اجتنـاب کنیـد. در این 
خصـوص اسـتفاده از مسـواک نـرم و ریش تـراش برقـی بـه 

جـای تیـغ توصیـه می شـود.
از انجـام فعالیت هـای ورزشـی که ریسـک ایجـاد کبودی را 	 

در شـما افزایـش می دهنـد بپرهیزید.
در صورت احسـاس سـوزش پوسـت هنـگام تزریق، سـریعا 	 

پرسـتار را مطلع سـازید.

بـا توجـه به افزایش احتمال یبوسـت، مصرف مایعات بیشـتر، 	 
ورزش کـردن و افـزودن فیبـر در رژیم غذایی توصیه می شـود.

وینوبیـن® نبایـد بـا چشـم تمـاس پیـدا کنـد زیـرا باعـث 	 
تحریـک شـدید چشـمی و زخـم قرنیه می شـود. در صورت 
تمـاس، بالفاصلـه چشـم های خـود را بـا نرمـال سـالین یـا 
آب شست و شـو دهیـد و بـه چشـم پزشـک مراجعـه نماییـد.

در صورت واکسیناسیون فورا پزشک خود را مطلع کنید.	 
بـا توجـه بـه امـکان اثرگـذاری مصرف ایـن دارو بـر قدرت 	 

بـاروری، در صـورت وجـود دغدغـه در ایـن خصـوص بـا 
پزشـک خـود مشـورت نماییـد.

ایـن دارو ممکـن اسـت اثر منفی روی جنین داشـته باشـد. 	 
قبـل از مصـرف دارو از بـاردار نبـودن خـود توسـط تسـت 

بـارداری اطمینـان حاصـل کنید.
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در طـول درمـان خـود از روش هـای مطمئـن پیشـگیری از 	 
بـارداری اسـتفاده کنید.

آقایـان مصرف کننـده ایـن دارو بـرای جلوگیـری از بـاردار 	 
شـدن شـریک جنسـی خـود حتمـا از روش هـای مطمئـن 

پیشـگیری از بـارداری اسـتفاده کنیـد.
مدفـوع، 	  )ادرار،  بـدن  مایعـات  بـه  می توانـد  وینوبیـن® 

اسـتفراغ( وارد شـود. کادر درمـان در هنـگام جمـع آوری 
مایعـات بـدن بایـد احتیـاط الزم را انجام دهند و دسـتکش 

داشـته باشـند.
افـرادی کـه مراقبـت از بیمـار را بـر عهـده دارنـد بایـد در 	 

زمـان نظافـت بیمـار از مایعـات بـدن، حمـل زباله هـا و یـا 
تعویـض لبـاس و پوشـینه بهداشـتی بیمـار از دسـت کش 
پالسـتیکی اسـتفاده کننـد و دسـت های خـود را قبل و بعد 
از پوشـیدن دسـت کش بشـویند. لبـاس و ملحفـه ی بیمـار 

بایـد بـه صـورت جداگانه شسـته  شـود.
و 	  خواب آلودگـی  عارضـه  ایجـاد  احتمـال  بـه  توجـه  بـا 

احسـاس سـبکی در سـر به دنبـال مصرف وینوبیـن®، قبل 
از رانندگـی و یـا کارهایـی کـه نیـاز بـه هوشـیاری کامـل 
دارنـد، از عـدم اثرگـذاری دارو بر هوشـیاری خـود اطمینان 

نمایید. حاصـل 

بـروز چـه عائمـی را بایـد فـورا بـه پزشـک 
اطـاع دهیـد؟

در صـورت بروز عالئم حساسـیتی شـامل تحریک پوسـتی، 	 
کهیـر، خـارش، قرمـزی، تـورم، تـاول یـا پوسـت پوسـت 
شـدن پوسـت همـراه یـا بـدون تـب، خس خـس سـینه، 
احسـاس تنگـی در قفسـه سـینه یـا گلو، احسـاس سـختی 
در تنفـس، بلعیـدن یـا تکلـم، خشـونت غیرعـادی صـدا یا 
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تـورم دهـان، صـورت، لـب هـا، زبـان یـا گلـو فورا پزشـک 
خـود را مطلـع سـازید.

در صـورت بـروز هرگونـه عالئـم عفونـت شـامل تـب، لـرز، 	 
سـرفه،  سـینوس ها،  و  گوش هـا  در  درد  شـدید،  گلـودرد 
افزایـش و یـا تغییـر رنـگ خلـط، احسـاس درد در هنـگام 
دفـع ادرار، درد در ناحیـه دهـان و زخم هایـی کـه بهبـود 

نمی کننـد پیـدا 
در صـورت بـروز هرگونـه عالئـم خونریـزی شـامل سـرفه یا 	 

اسـتفراغ خونـی، اسـتفراغ قهـوه ای رنـگ، وجـود خـون در 
ادرار، سـیاه، قرمـز و یـا قیری شـدن رنگ مدفـوع، خونریزی 
لثه هـا، خونریـزی غیرطبیعـی واژن، وجـود کبـودی بـدون 
دلیـل کـه بزرگتـر می شـود و خونریـزی کـه متوقف نمی شـود

در صـورت بـروز هرگونـه عالئـم مشـکالت کبـدی ماننـد 	 
تیـره شـدن رنـگ ادرار، احسـاس خسـتگی، بی اشـتهایی، 

درد شـکمی، روشـن شـدن رنـگ مدفـوع، اسـتفراغ، زرد 
شـدن چشـم ها و پوسـت

احساس سوزش، بی حسی و مور مور شدن غیر طبیعی	 
ضعیف شدن ماهیچه ها	 
درد قفسه سینه	 
در صـورت بـروز هرگونـه عالئـم مشـکالت ریـوی ماننـد 	 

تنگـی نفـس و مشـکالت دیگـر در تنفـس، سـرفه ای کـه 
جدیـد اسـت یـا در حـال بدتـر شـدن اسـت، تـب

در صـورت بـروز هرگونـه عالئم مشـکالت دسـتگاه گوارش 	 
)روده ای( ماننـد یبوسـت، درد مقعـدی و خونریـزی از مقعد

بـروز هرگونـه عالئـم آسـیب پوسـتی شـامل 	  در صـورت 
قرمـزی، سـوزش، درد، تـورم، تـاول و درد پوسـتی و یـا 

ترشـح مایـع از محـل تزریـق
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افزایـش یـا کاهش فشـار خـون، گرگرفتگی و سـرد شـدن 	 
اندام هـای محیطـی

ماننـد 	  قلبـی  بـروز هرگونـه عالئـم مشـکالت  در صـورت 
ضربـان قلـب قـوی و شـدید، اختـالل در ریتـم قلـب

درد، قرمـزی، بی حسـی و پوسـت پوسـت شـدن دسـت ها 	 
پا هـا و 

وینوبیـن® ممکن اسـت چه اثـرات نامطلوبي 
داشـته باشد؟

می توانـد  نیـز  وینوبیـن®  دیگـر،  داروهـای  تمامـی  ماننـد 
موجـب بـروز عـوارض ناخواسـته ای شـود. قابل ذکر اسـت که 
ایـن عـوارض در همه افـراد مصرف کننده بـروز نخواهد کرد و 

یـا ممکـن اسـت با شـدت کمـی در بیمـاران بـروز کند.

بعضی از عوارض وینوبین® عبارتند از:
احساس خستگی و ضعف	 
ریزش مو	 
بی اشتهایی	 
کاهش وزن	 
درد مفاصل یا ماهیچه ها	 
یبوست، اسهال، استفراغ و درد شکمی	 

عوارضـی کـه در اینجـا نـام بـرده می شـوند، همـه عـوارض 
کسـب  جهـت  نمی شـوند.  شـامل  را  وینوبیـن®  احتمالـی 
اطالعـات بیشـتر در ایـن زمینـه از پزشـک یـا داروسـاز خود 
کمـک بگیریـد. همچنیـن لیسـت کامـل عـوارض جانبـی در 

بخـش 6 بروشـور انگلیسـی آورده شـده اسـت.
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وینوبین® را در چه شرایطي باید نگهداري کرد؟ 

دارو را در دمـای 2 تـا 8 درجـه سـانتی گراد و جهت محافظت 
از نـور تـا زمان مصـرف درون جعبـه نگهداری نماییـد. دارو را 

از یخ زدگـی محافظـت نمایید.
فـراورده بایـد شـفاف، بی رنـگ تـا زرد کم رنگ و عـاری از ذره 

باشـد. در غیـر این صـورت از مصرف آن خـودداری نمایید. 
فـرآورده بـرای یک بـار مصـرف اسـت. باقیمانـده دارو را پس 

از مصـرف دور بریزیـد.
وینوبیـن® نبایـد بعـد از موعـد تاریـخ انقضـا کـه بـر روی آن 

درج شـده اسـت، مصـرف شـود. 
دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

فـرآورده سایتوتوکسـیک اسـت. مطابـق بـا دسـتورالعمل های 
داروهـای سایتوتوکسـیک حمـل، نگهـداری و مصرف شـود.  

نکات کلـی که ضمـن مصرف وینوبیـن® باید 
همواره به یاد داشـته باشـید:

در صورتـي کـه عالئـم و مشـکالت مربـوط بـه بیماریتـان 	 
بهبـود نیافتـه و یـا بدتـر شـد، با پزشـک خـود تمـاس بگیرید.

داروهـاي خـود را با دیگران سـهیم نشـوید و نیـز از مصرف 	 
داروهـاي افـراد دیگر خـودداري کنید.

از مصـرف وینوبیـن® در شـرایطي بـه جـز مـوارد تجویـز 	 
شـده توسـط پزشـک خـودداري کنیـد.

تمـام داروهـاي خـود از جملـه وینوبیـن® را بـه دور از دید 	 
و دسـترس کـودکان و نیـز حیوانـات خانگي قـرار دهید.

هیـچ دارویـی را از طریـق فاضـالب یا زباله هـای خانگی دفع 	 
نکنیـد. از پزشـک یـا داروسـاز خـود در مـورد شـیوه صحیح 
دفـع داروهایـی کـه دیگـر اسـتفاده نمی کنیـد سـوال کنید. 
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ایـن اقدامـات بـه حفاظت محیط زیسـت کمـک میکند.
قبـل از شـروع مصـرف هـر داروي جدیدي اعـم از داروهاي 	 

نسـخه اي، بـدون نسـخه، فرآورده هـاي طبیعـي یـا گیاهـي 
و ویتامین هـا، بـا پزشـک یا داروسـاز خـود مشـورت کنید.

چنان چـه در مـورد وینوبین® سـوالي در ذهـن دارید که در 	 
ایـن دفترچـه به آن پاسـخی داده نشـده اسـت، با پزشـک، 

داروسـاز و یا سـایر اعضـاي کادر درمان تمـاس بگیرید.

هشدار براي اعضاي کادر درمان

کار  و  آماده سـازي  سایتوتوکسـیک،  داروهـاي  سـایر  ماننـد 
کـردن بـا وینوبیـن® نیازمند رعایـت احتیاط هاي ویژه اسـت. 
جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر می توانیـد بـه گایدالین هـای 
 ASHP و NIOSH ،OSHA مفیـد بیـن المللـی کـه توسـط
ارائـه شـده اسـت، و یـا از اطالعاتـی که در بروشـور انگلیسـی 

فـرآورده آورده شـده اسـت، اسـتفاده بفرمایید. 
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تاریخ آخرین بازنگری: 
ژانویه ۲۰۲۱ برابر با دی ۱۳۹۹

ساخت شرکت نانوفناوران دارویی الوند
تهران-ایران

ایـران، تهـران، خیابـان کارگـر شـمالی، شـماره 1462، مرکـز رشـد واحدهـای 
تهـران پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  دارویـی  فرآورده هـای  فنـاوری 

1439955991 کدپسـتی: 
021 	88020579 تلفـن:    
021 	88020597 فکـس:   

info@nanoalvand.com :پست الکترونیکی
www .nanoalvand .com وب سایت:    

   پاسخگوی 24 ساعته مرکز حمایت از بیمار: 42593	021
 0

0.
07

.0
0.

  0
6



Concentrate for Solution for IV Injection

For IV Use Only after Dilution

Read all of this leaflet carefully for complete 
instruction
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WARNING: MYELOSUPPRESSION

• Severe myelosuppression resulting in serious 
infection, septic shock, hospitalization and 
death can occur.

• Decrease the dose or withhold VINORELBINE 
in accord with recommended dose 
modifications.

1. INDICATIONS AND USAGE

VINORELBINE is indicated:

• In combination with cisplatin for first-line 
treatment of patients with locally advanced 
or metastatic non-small cell lung cancer 
(NSCLC)
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• As a single agent for the treatment of 
patients with metastatic NSCLC

2. DOSAGE AND ADMINISTRATION

2.1. Recommended Dosage

In Combination with Cisplatin 100 mg/m2

The recommended dosage of VINORELBINE 
is 25 mg/m2 administered as an intravenous 
injection or infusion over 6 to 10 minutes 
on Days 1, 8, 15 and 22 of a 28-day cycle in 
combination with cisplatin 100 mg/m2 on Day 
1 only of each 28-day cycle.

In Combination with Cisplatin 120 mg/m2 

The recommended dosage of VINORELBINE 

is 30 mg/m2 administered as an intravenous 
injection or infusion over 6 to 10 minutes once 
a week in combination with cisplatin 120 mg/m2 
on Days 1 and 29, then every 6 weeks.

Single Agent

The recommended dosage of VINORELBINE 
is 30 mg/m2 administered intravenously over 
6 to 10 minutes once a week.

2.2. Dosage Modifications

Myelosuppression

Hold or decrease the dose of VINORELBINE 
in patients with decreased neutrophil counts 
according to the following schema.

http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=973efa93-7f9d-440a-a09f-521cf331b5e7
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Neutrophils on 
Day of Treatment 
(cells/mm3)

Percentage of Starting Dose of 
VINORELBINE

≥ 1,500 100%

1,000 to 1,499 50%

< 1,000

Do not administer VINORELBINE.

Repeat neutrophil count in one 
week.

If three consecutive weekly doses 
are held because neutrophil 
count is < 1,000 cells/mm3, 
discontinue VINORELBINE.

Note: For patients who experience fever and/or 
sepsis while neutrophil count is < 1,500 cells/mm3 
or had 2 consecutive weekly doses held due to 
neutropenia, subsequent doses of VINORELBINE 
should be:

> 1,500 75%

1,000 to 1,499 37.5%

< 1,000
Do not administer VINORELBINE. 
Repeat neutrophil count in one 
week.

Hepatic Impairment/Toxicity

Reduce VINORELBINE dose in patients with 
elevated serum total bilirubin concentration 
according to the following schema.
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Serum Total Bilirubin 
Concentration (mg/dl)

Percentage of Starting 
Dose of VINORELBINE

≤ 2.0 100%

2.1 to 3.0 50%

> 3.0 25%

Concurrent Myelosuppression and Hepatic 
Impairment/Toxicity

In patients with both myelosuppression 
and hepatic impairment/toxicity, administer 
the lower of the doses based on the 
corresponding starting dose of VINORELBINE 
determined from the above schemas.

Neurologic Toxicity 

Discontinue VINORELBINE for Common 

Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) 
Grade 2 or higher peripheral neuropathy or 
autonomic neuropathy causing constipation.

2.3. Preparation and Administration

Preparation

Dilute VINORELBINE in an intravenous 
bag to a concentration between 0.5 mg/
mL and 2 mg/mL. Use one of the following 
recommended solutions for dilution:

• 5% Dextrose Injection

• 0.9% Sodium Chloride Injection 

• 0.45% Sodium Chloride Injection 

• 5% Dextrose and 0.45% Sodium Chloride 
Injection 
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• Ringer’s Injection

• Lactated Ringer’s Injection

Administration

Administer diluted VINORELBINE over 6 to 
10 minutes into the side port of a free-flowing 
intravenous line followed by flushing with at 
least 75 to 125 mL of one of the solutions. 

VINORELBINE must only be administered 
intravenously. It is extremely important 
that the intravenous needle or catheter be 
properly positioned before any VINORELBINE 
is injected. 

Parenteral drug products should be 
visually inspected for particulate matter 

and discoloration prior to administration 
whenever solution and container permit. 
If particulate matter is seen, VINORELBINE 
should not be administered. 

Management of Suspected Extravasation 
If VINORELBINE leakage into surrounding 
tissue occurs or is suspected, immediately 
stop administration of VINORELBINE and 
initiate appropriate management measures 
in accordance with institutional policies.

2.4. Procedures for Proper Handling and 
Disposal 

VINORELBINE is a cytotoxic drug. Follow 
applicable special handling and disposal 
procedures.
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Exercise caution in handling and preparing 
the solution of VINORELBINE. The use of 
gloves is recommended. If the solution of 
VINORELBINE contacts the skin or mucosa, 
immediately wash the skin or mucosa 
thoroughly with soap and water. 

Avoid contamination of the eye with 
VINORELBINE. If exposure occurs, flush the 
eyes with water immediately and thoroughly. 

Discard unused portion.

3. DOSAGE FORMS AND STRENGTHS

VINORELBINE is available as a preservative-free, 
sterile, clear, and colorless to pale yellow 
concentrate for solution for IV injection free of 

particular matter. Each vial contains vinorelbine 
with the following dosage strengths:

• One vial with 1 mL contain 10 mg vinorelbine

• One vial with 5 mL contains 50 mg vinorelbine

4. CONTRAINDICATIONS

• Known hypersensitivity to vinorelbine or 
to any of the excipients or to other vinca 
alkaloids

• Neutrophil count < 1500/mm3 or severe 
infection current or recent (within 2 weeks)

• Platelet count < 100000/mm3

• Lactation 

• Pregnancy
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• In combination with yellow fever vaccine

• Severe hepatic insufficiency

5. WARNINGS AND PRECAUTIONS

5.1. Myelosuppression

Myelosuppression, manifested by neutropenia, 
anemia and thrombocytopenia, occur in 
patients receiving VINORELBINE as a single 
agent and in combination with cisplatin. 
Neutropenia is the major dose-limiting toxicity 
with VINORELBINE. Grade 3-4 neutropenia 
occurred in 53% of patients treated with 
VINORELBINE at 30 mg/m2 per week. Dose 
adjustment due to myelosuppression occurred 
in 51% of patients. In clinical trials with 

VINORELBINE administered at 30 mg/m2 per 
week, neutropenia resulted in hospitalizations 
for pyrexia and/or sepsis in 8% of patients. 
Death due to sepsis occurred in 1% of 
patients. Neutropenia nadirs occur between 
7 and 10 days after dosing with neutropenia 
count recovery usually occurring within the 
following 7 to 14 days.  

Monitor complete blood counts prior to each 
dose of VINORELBINE. Do not administer 
VINORELBINE to patients with neutrophil 
counts <1,000 cells/mm3. Adjustments in the 
dosage of VINORELBINE should be based 
on neutrophil counts obtained on the day of 
treatment.
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5.2. Hepatic Toxicity

Drug-induced liver injury manifest by 
elevated aspartate aminotransferase (AST) 
and bilirubin occur in patients receiving 
VINORELBINE as a single agent and 
in combination with cytotoxic agents. 
Assess hepatic function prior to initiation 
of VINORELBINE and periodically during 
treatment. Reduce the dose of VINORELBINE 
for patients who develop elevations in total 
bilirubin > 2 times upper limit of normal.

5.3. Severe Constipation and Bowel 
Obstruct ion

Severe and fatal paralytic ileus, constipation, 
intestinal obstruction, necrosis, and 

perforation occur in patients receiving 
VINORELBINE. Institute a prophylactic bowel 
regimen to mitigate potential constipation, 
bowel obstruction and/or paralytic ileus, 
considering adequate dietary fiber intake, 
hydration and routine use of stool softeners.

5.4. Extravasation and Tissue Injury

Extravasation of VINORELBINE can result in 
severe irritation, local tissue necrosis and/
or thrombophlebitis. If signs or symptoms 
of extravasation occur, immediately stop 
administration of VINORELBINE and institute 
recommended management procedures.

5.5. Neurologic Toxicity

Sensory and motor neuropathies, including 
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severe neuropathies, occur in patients 
receiving VINORELBINE. Monitor patients 
for new or worsening signs and symptoms 
of neuropathy, such as paresthesia, 
hyperesthesia, hyporeflexia and muscle 
weakness while receiving VINORELBINE. 
Discontinue VINORELBINE for CTCAE Grade 
2 or greater neuropathy.

5.6. Pulmonary Toxicity and Respiratory 
Failure 

Pulmonary toxicity, including severe acute 
bronchospasm, interstitial pneumonitis, 
acute respiratory distress syndrome (ARDS) 
occur in patients receiving VINORELBINE. 
Interstitial pneumonitis and ARDS included 

fatalities. The mean time to onset of interstitial 
pneumonitis and ARDS after vinorelbine 
administration was one week (range 3 to 8 
days. Interrupt VINORELBINE in patients who 
develop unexplained dyspnea or have any 
evidence of pulmonary toxicity. Permanently 
discontinue VINORELBINE for confirmed 
interstitial pneumonitis or ARDS.

5.7. Embryo-Fetal Toxicity

Based on findings from animal studies and its 
mechanism of action, VINORELBINE can cause 
fetal harm when administered to a pregnant 
woman. In animal reproduction studies in mice 
and rabbits, embryo and fetal toxicity were 
observed with administration of vinorelbine at 
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doses approximately 0.33 and 0.18 times the 
human therapeutic dose, respectively. 

Advise pregnant women of the potential risk 
to a fetus. Advise females of reproductive 
potential to use effective contraception 
during treatment with VINORELBINE and for 6 
months after the final dose. Advise males with 
female partners of reproductive potential to 
use effective contraception during treatment 
with VINORELBINE and for 3 months after the 
final dose.

5.8. Radio Therapy

VINORELBINE should not be given 
concomitantly with radiotherapy if the 
treatment field includes the liver.

5.9. Heart Disease

Special care should be taken when 
prescribing for patients with a history of 
ischemic heart disease. Patients presenting 
with ischemic cardiac disease should be 
carefully monitored.

5.10. Renal Impairment

Because of the low level of renal excretion, 
no dose modification is necessary in patients 
with renal impairment.

5.11. Concurrent Drug Therapy Issues 

Strong CYP3A4- inhibitors or inducers should 
be administered with caution because of the 
risk of affecting the vinorelbine concentration. 
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VINORELBINE is generally not recommended 
in combination with itraconazole (like all vinca 
alkaloids) and phenytoin (like all cytotoxics). 

VINORELBINE is specifically contraindicated 
with yellow fever vaccine and its concomitant 
use with other live attenuated vaccines is not 
recommended.

5.12. Effects on Laboratory Tests

Since dose limiting clinical toxicity is the 
result of depression of the white blood cell 
count, it is imperative that complete blood 
counts with differentials be obtained and 
reviewed on the day of treatment prior to 
each dose of vinorelbine.

5.13. Administration 

Vinorelbine should be administered under 
the supervision of a physician experienced in 
the use of cancer chemotherapeutic agents. 
Vinorelbine must only be administered by the 
intravenous route. Intrathecal administration 
of other vinca alkaloids has resulted in death. 
Improper administration of Vinorelbine may 
result in extravasation causing local tissue 
necrosis and/or thrombophlebitis.

5.14. Gastrointestinal Toxicity 

Severe and fatal paralytic ileus, constipation, 
intestinal obstruction, necrosis, and 
perforation may occur with vinorelbine. Begin 
a prophylactic bowel regimen (including 
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adequate dietary fiber intake, hydration, and 
routine stool softeners) to minimize potential 
constipation, bowel obstruction and/or 
paralytic ileus. IV vinorelbine has a minimal 
emetic potential.

6. ADVERSE REACTIONS

>10%:

Central nervous system: Neurotoxicity (44%), 
peripheral neuropathy (20%; grades 3/4: 1%)

Dermatologic: Alopecia (12% to 30%)

Gastrointestinal: Nausea (≤34%), vomiting 
(≤31%), constipation (29%), diarrhea (12% 
to 13%)

Hematologic & oncologic: Neutropenia (80% 
to 85%; grades 3/4: 29% to 69%), leukopenia 
(81% to 83%; grades 3/4: 12% to 32%), 
anemia (77%; grades 3/4: 1% to 9%)

Hepatic: Increased serum aspartate 
aminotransferase (54%)

Local: Injection site reaction (22% to 38%; 
includes erythema at injection site, vein 
discoloration), pain at injection site (13%)

Neuromuscular & skeletal: Asthenia (27%)

Renal: Increased serum creatinine (13%)

1% to 10%:

Cardiovascular: Localized phlebitis (10%), 
chest pain (5%)
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Central nervous system: Neuropathy (grades 
3/4: 1%)

Hematologic & oncologic: Febrile 
neutropenia (≤8%), thrombocytopenia (3% 
to 4%; grades 3/4: 1%)

Hepatic: Increased serum bilirubin (9%)

Infection: Sepsis (≤8%)

Otic: Ototoxicity (1%)

Respiratory: Dyspnea (3%)

Frequency not defined:

Gastrointestinal: Intestinal necrosis, intestinal 
obstruction, intestinal perforation, paralytic ileus

Hematologic & oncologic: Bone marrow 

depression

Hepatic: Hepatotoxicity

Respiratory: Interstitial pulmonary disease, 
pulmonary toxicity (including acute 
respiratory distress syndrome, interstitial 
pneumonitis, severe acute bronchospasm)

<1%, postmarketing, and/or case reports: 
Abdominal pain, abnormal gait, anaphylaxis, 
angioedema, arthralgia, auditory impairment, 
back pain, decreased deep tendon reflex, 
deep vein thrombosis, dermatitis, dysphagia, 
electrolyte disorder, esophagitis, exfoliation 
of skin, flushing, headache, hemorrhagic 
cystitis, hypertension, hyponatremia, 
hypotension, jaw pain, localized rash, 
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mucositis, myalgia, myasthenia, myocardial 
infarction, palmar-plantar erythrodysesthesia, 
pancreatitis, pneumonia, pruritus, pulmonary 
edema, pulmonary embolism, radiation recall 
phenomenon, SIADH, skin blister, skin rash, 
tachycardia, tumor pain, urticaria, urticaria 
at injection site, vasodilation, vestibular 
disturbance

7. DRUG INTERACTIONS

Risk X (Avoid combination):

BCG (Intravesical), Cladribine, Dipyrone, 
Natalizumab, Pimecrolimus, Tacrolimus (Topical), 
Talimogene Laherparepvec, Upadacitinib, 
Vaccines (Live)

Risk D (Consider therapy modification):

Baricitinib, Deferiprone, Echinacea, Fingolimod, 
Leflunomide, Lenograstim, Lipegfilgrastim, 
Palifermin, Rabies Vaccine, Roflumilast, 
Sipuleucel-T, Tofacitinib, Vaccines (Inactivated)

Risk C (Monitor therapy):

5-Aminosalicylic Acid Derivatives, 
Chloramphenicol (Ophthalmic), Cisplatin, 
Clozapine, Coccidioides immitis Skin Test,  
COVID-19 Vaccine (Adenovirus Vector), 
COVID-19 Vaccine (mRNA), CYP3A4 
Inducers (Strong), CYP3A4 Inhibitors (Strong), 
Denosumab, Gefitinib, Inebilizumab, Mitomycin 
(Systemic), Ocrelizumab, Ozanimod, Paclitaxel 
(Conventional), Pacliitaxel (Protein Bound), 
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Pidotimod, Promazine, Siponimod, Smallpox 
and Monkeypox Vaccine (Live), Tertomotide

8. USE IN SPECIAL POPULATIONS

8.1. Pregnancy

Risk Summary 

Based on findings from animal studies and its 
mechanism of action, VINORELBINE can cause 
fetal harm when administered to a pregnant 
woman. Available human data are insufficient 
to inform the drug-associated risk of major birth 
defects, miscarriage, or adverse maternal or 
fetal outcomes. If VINORELBINE is used during 
pregnancy, or if the patient becomes pregnant 
while receiving this medicine, the patient should 

be apprised of the potential hazard to the fetus. 

Advise females of reproductive potential to 
use effective contraception during treatment 
with VINORELBINE and for 6 months after 
the final dose. Advise males with female 
partners of reproductive potential to use 
effective contraception during treatment with 
VINORELBINE and for 3 months after the final 
dose.

8.2. Lactation

Risk Summary

There are no data on the presence of 
vinorelbine in human milk or its effects on 
the breastfed infant or on milk production. 
Because of the potential for serious 
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adverse reactions in breastfed infants from 
vinorelbine, advise women not to breastfeed 
during treatment with VINORELBINE and for 
9 days after the final dose.

8.3.  Females and Males of Reproductive 
Potential 

Pregnancy testing 

Verify pregnancy status in females of 
reproductive potential prior to initiating 
VINORELBINE.

Contraception 

Females

VINORELBINE can cause fetal harm when 
administered to pregnant women. Advise 

female patients of reproductive potential to 
use effective contraception during treatment 
with VINORELBINE and for 6 months after the 
final dose.

Males

VINORELBINE may damage spermatozoa. 
Advise males with female sexual partners 
of reproductive potential to use effective 
contraception during treatment with 
VINORELBINE and for 3 months after the final 
dose.

Infertility

Males 

Based on animal findings, VINORELBINE may 
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impair fertility in males.

8.4. Pediatric use

The safety and effectiveness of VINORELBINE 
in pediatric patients have not been established. 

8.5. Geriatric use

Clinical experience has not identified 
differences in responses between the elderly 
and younger patients, but greater sensitivity 
of some older individuals cannot be ruled out.

8.6. Renal Impairment

Because of the low level of renal excretion, 
no dose modification is necessary in patients 
with renal impairment.

8.7. Hepatic Impairment 

The influence of hepatic impairment on 
the pharmacokinetics of VINORELBINE 
has not been evaluated, but the liver plays 
an important role in the metabolism of 
VINORELBINE. Elevated AST occurs in >60% 
of the patients receiving VINORELBINE 
as a single agent (6% Grade 3-4). 
Therefore, exercise caution in patients with 
hepatic impairment. Reduce the dose of 
VINORELBINE for patients with elevated 
serum total bilirubin concentrations.

9. OVERDOSAGE

There is no known antidote for overdoses 
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of VINORELBINE. Overdoses involving 
quantities up to 10 times the recommended 
dose (30 mg/m2) have been reported. The 
adverse reactions including paralytic ileus, 
stomatitis and esophagitis, Bone marrow 
aplasia, sepsis and paresis have been 
reported. Fatalities have occurred following 
overdose of VINORELBINE. If overdosage 
occurs, general supportive measures together 
with appropriate blood transfusions, growth 
factors and antibiotics should be instituted as 
deemed necessary by the physician.

10. DESCRIPTION

WINOBIN® contains vinorelbine, a semi-
synthetic vinca alkaloid.

WINOBIN® is a sterile, nonpyrogenic, 
clear, colorless to pale yellow solution 
that is provided in single-use vials for 
intravenous use. WINOBIN® is available in 
two presentations: 10 mg/mL and 50mg / 
5mL. Each mL contains 10 mg of vinorelbine 
(equivalent to 13.85 mg vinorelbine tartrate) 
in water for injection.

11. CLINICAL PHARMACOLOGY

11.1. Mechanism of Action

Vinorelbine is a vinca alkaloid that interferes 
with microtubule assembly. The antitumor 
activity of vinorelbine is thought to be 
due primarily to inhibition of mitosis at 
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metaphase through its interaction with 
tubulin. Vinorelbine may also interfere with: 
1) amino acid, cyclic AMP and glutathione 
metabolism, 2) calmodulin-dependent 
Ca++-transport ATPase activity, 3) cellular 
respiration, and 4) nucleic acid and lipid 
biosynthesis. Vinorelbine inhibited mitotic 
microtubule formation in intact mouse 
embryo tectal plates at a concentration 
of 2 µM inducing a blockade of cells at 
metaphase, but produced depolymerization 
of axonal microtubules at a concentration 
40 µM, suggesting a modest selectivity of 
vinorelbine for mitotic microtubules.

11.2. Pharmacokinetic

Distribution: Vd: binds extensively to human 
platelets and lymphocytes (80% to 91%)

Children and Adolescents 2 to 17 years: 21.1 
± 12.2 L/kg

Adults: 25 to 40 L/kg

Protein binding: 80% to 91%

Metabolism: Extensively hepatic, via CYP3A4, 
to two metabolites, deacetylvinorelbine 
(active) and vinorelbine N-oxide

Half-life elimination: Triphasic:

Children and Adolescents 2 to 17 years: 
Terminal: 16.5 ± 9.7 hours

Adults: Terminal: ~28 to 44 hours
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Excretion: Feces (~46%); urine (~18%, 10% 
to 12% as unchanged drug)

12. HOW SUPPLIED / STORAGE AND 
H A N D L I N G

12.1. How supplied

WINOBIN® is supplied as a preservative-free, 
sterile, clear, and colorless to pale yellow 
solution in single-dose vial packaged in a 
carton as:

• 10mg / 1mL 

• 50mg / 5mL

12.2. Storage Conditions

Store in refrigerator (2-8°C). Keep vial in 

outer carton in order to protect from light. Do 
not freeze.

12.3. Handling and Disposal

VINORELBINE is a cytotoxic drug. Do not 
throw any medicines via wastewater or 
household waste. Ask your pharmacist how 
to throw any medicines you no longer use. 
These measures will help to protect the 
environment. Follow guidelines for handling 
and disposal for cytotoxic drugs, including the 
use of gloves and other protective clothing to 
prevent skin contact. Several guidelines on 
this subject have been published. References 
for some of these guidelines are as below:

NIOSH Alert: Preventing occupational 
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Disclaimer: This leaflet was last approved in 
January 2021. This content should not be 
considered complete and may not include all 
the information needed to use VINORELBINE 
for injection safely and effectively.

To access the latest revision of this prescribing 
information, please visit our website: 
www.nanoalvand.com

exposures to antineoplastic and other 
hazardous drugs in healthcare settings. 
2004. U.S. Department of Health and Human 
Services, Public Health Service, Centers for 
Disease Control and Prevention, National 
Institute for Occupational Safety and Health, 
DHHS (NIOSH) Publication No. 2004-165.

OSHA Technical Manual, TED 1-0.15A, 
Section VI: Chapter 2. Controlling 
Occupational Exposure to Hazardous Drugs. 
OSHA, 1999.

American Society of Health-System 
Pharmacists. (2006) ASHP Guidelines on 
Handling Hazardous Drugs. Am J Health-Syst 
Pharm. 2006; 63:1172-1193.
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