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pronunțat ca (el trom' boe pag)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Dacă aveți hepatită cronică C (o infecție virală în curs de desfășurare care poate afecta ficatul) și luați 
eltrombopag cu medicamente pentru hepatita C numite interferon (Peginterferon, Pegintron, altele) și 
ribavirină (Copegus, Rebetol, Ribasphere, altele), există o risc crescut de a dezvolta leziuni hepatice grave. Dacă 
aveți oricare dintre următoarele simptome, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră: îngălbenirea pielii 
sau a ochilor, urină închisă la culoare, oboseală excesivă, durere în partea dreaptă sus a stomacului, umflare a 
zonei stomacului sau confuzie.

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

înainte și în timpul tratamentului pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la eltrombopag.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa de informații pentru pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) atunci când 

începeți tratamentul cu eltrombopag și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție informațiile și adresați-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți vizita site-ul web al Administrației 

pentru Alimente și Medicamente (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) 

sau site-ul web al producătorului pentru a obține Ghidul de medicamente.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a lua eltrombopag.

de ce este prescris acest medicament?

Eltrombopag este utilizat pentru a crește numărul de trombocite (celule care ajută la coagularea sângelui) pentru a scădea 

riscul de sângerare la adulții și copiii cu vârsta de 1 an și peste care suferă de trombocitopenie imună cronică (ITP; o 

afecțiune continuă care poate provoca vânătăi sau vânătăi neobișnuite). sângerare din cauza unui număr anormal de scăzut 

de trombocite în sânge) și care nu au fost ajutați sau nu pot fi tratați cu alte tratamente, inclusiv medicamente sau 

intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea splinei. Eltrombopag este, de asemenea, utilizat pentru a crește numărul de 

trombocite la persoanele care au hepatită C (o infecție virală care poate afecta ficatul), astfel încât acestea să poată începe și 

continua tratamentul cu interferon (Peginterferon, Pegintron, alții) și ribavirină (Rebetol). Eltrombopag este, de asemenea, 

utilizat în combinație cu alte medicamente pentru tratarea aplasticului
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anemie (afecțiune în care organismul nu produce suficiente celule sanguine noi) la adulți și copii cu vârsta de 2 ani și peste. De 

asemenea, este utilizat pentru a trata anemie aplastică la adulții care nu au fost ajutați cu alte medicamente. Eltrombopag este 

utilizat pentru a crește numărul de trombocite suficient pentru a scădea riscul de sângerare la persoanele cu ITP sau anemie 

aplastică sau pentru a permite tratamentul cu interferon și ribavirină la persoanele cu hepatită C. Cu toate acestea, nu este 

utilizat pentru a crește numărul de trombocite până la un nivel normal. Eltrombopag nu trebuie utilizat pentru a trata persoanele 

care au un număr scăzut de trombocite din cauza altor afecțiuni decât ITP, hepatita C sau anemie aplastică. Eltrombopag face 

parte dintr-o clasă de medicamente numite agonişti ai receptorilor de trombopoietină. Funcționează determinând celulele din 

măduva osoasă să producă mai multe trombocite.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Eltrombopag vine sub formă de tablete și sub formă de pulbere pentru suspensie orală (lichid) pentru administrare pe cale orală. 

De obicei, se ia o dată pe zi pe stomacul gol, cu cel puțin 1 oră înainte sau 2 ore după masă. Luați eltrombopag aproximativ la 

aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau 

farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați eltrombopag exact așa cum este indicat. Nu luați mai mult sau 

mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Luați eltrombopag cu cel puțin 2 ore înainte sau 4 ore după ce mâncați sau beți alimente care conțin mult calciu, cum ar fi 

produse lactate, sucuri îmbogățite cu calciu, cereale, fulgi de ovăz și pâine; păstrăv; moluște comestibile; legume cu frunze 

verzi, cum ar fi spanacul și verdeața; și tofu și alte produse din soia. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă nu sunteți 

sigur dacă un aliment conține mult calciu. S-ar putea să vă fie util să luați eltrombopag aproape de începutul sau de sfârșitul 

zilei, astfel încât să puteți mânca aceste alimente în majoritatea orelor de veghe.

Înghițiți comprimatele întregi. Nu le despicați, mestecați sau zdrobiți și amestecați-le cu alimente sau lichide.

Dacă luați pulberea pentru suspensie orală, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare ale producătorului 
care vin cu medicamentul. Aceste instrucțiuni descriu cum să vă pregătiți și să măsurați doza. Se amestecă 
pulberea cu apă rece sau rece înainte de utilizare. Nu amestecați pulberea cu apă fierbinte. Imediat după 
preparare, înghițiți doza. Dacă nu este luat în 30 de minute sau dacă a rămas lichid, aruncați amestecul la 
gunoi (nu-l turnați în chiuvetă).

Nu lăsați pudra să vă atingă pielea. Dacă vărsați pudra pe piele, spălați-o imediat cu apă și săpun. 
Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți o reacție cutanată sau dacă aveți întrebări.

Medicul dumneavoastră vă va începe probabil cu o doză mică de eltrombopag și vă va ajusta doza în funcție de răspunsul dumneavoastră la 

medicament. La începutul tratamentului, medicul dumneavoastră vă va prescrie un test de sânge pentru a vă verifica nivelul trombocitelor o dată pe 

săptămână. Medicul dumneavoastră vă poate crește doza dacă nivelul trombocitelor este prea scăzut. Dacă nivelul trombocitelor este prea mare, 

medicul dumneavoastră vă poate scădea doza sau poate să nu vă administreze eltrombopag o perioadă. După ce tratamentul dumneavoastră a 

continuat o perioadă de timp și medicul dumneavoastră a găsit doza de eltrombopag care funcționează pentru dumneavoastră, nivelul 

trombocitelor dumneavoastră va fi verificat mai rar. Nivelul trombocitelor va fi, de asemenea, verificat săptămânal timp de cel puțin 4 săptămâni 

după ce încetați să luați eltrombopag.

Dacă aveți ITP cronică, este posibil să primiți alte medicamente pentru a vă trata starea împreună cu eltrombopag. Medicul 

dumneavoastră vă poate reduce doza de aceste medicamente dacă eltrombopag funcționează bine pentru dumneavoastră.
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Eltrombopag nu funcționează pentru toată lumea. Dacă nivelul trombocitelor nu crește suficient după ce ați luat eltrombopag o 

perioadă de timp, medicul dumneavoastră vă poate spune să încetați să luați eltrombopag.

Eltrombopag poate ajuta la controlul stării dumneavoastră, dar nu o va vindeca. Continuați să luați eltrombopag chiar dacă vă 

simțiți bine. Nu încetați să luați eltrombopag fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

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 lua eltrombopag,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la eltrombopag, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 

ingredientele comprimatelor de eltrombopag. Întrebați-vă farmacistul sau consultați Ghidul de medicamente pentru o listă a 

ingredientelor.

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. 
Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: anticoagulante (diluanți ai sângelui) precum warfarina 
(Coumadin, Jantoven); bosentan (Tracleer); medicamente care scad colesterolul (statine), cum ar fi atorvastatina 
(Lipitor, in Caduet), fluvastatina (Lescol), pitavastatina (Livalo, Zypitamag), pravastatina (Pravachol), rosuvastatina 
(Crestor) si simvastatina (Zocor, Flolopid, in Vytorin); ezetimib (Zetia, în Vytorin); gliburidă (diabetă, glinază); imatinib 
(Gleevec); irinotecan (Camptosar, Onivyde); olmesartan (Benicar, în Azor, în Tribenzor); lapatinib (Tykerb); metotrexat 
(Rasuvo, Trexall, alții); mitoxantrona; repaglinidă (Prandin): rifampină (Rimactane, Rifadin, în Rifamate, Rifater); 
sulfasalazină (Azulfidine); topotecan (Hycamtin) și valsartan (Diovan, în Byvalson, în Entresto, în Exforge). Este posibil ca 
medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru 
efectele secundare. Multe alte medicamente pot interacționa, de asemenea, cu eltrombopag, 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.

dacă luați antiacide care conțin calciu, aluminiu sau magneziu (Maalox, Mylanta, Tums) sau 
suplimente de vitamine sau minerale care conțin calciu, fier, zinc sau seleniu, luați eltrombopag cu 2 
ore înainte sau cu 4 ore după ce le luați.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți de origine asiatică (chineză, japoneză, taiwaneză sau coreeană) și dacă 
aveți sau ați avut vreodată o cataractă (încețoșarea cristalinului ochiului care poate provoca probleme de vedere), 
cheaguri de sânge, orice afecțiune care crește riscul de a dezvolta un cheag de sânge, probleme de sângerare, sindrom 
mielodisplazic (MDS; o afecțiune a sângelui care poate duce la cancer) sau boli hepatice. De asemenea, spuneți medicului 
dumneavoastră dacă ați avut o intervenție chirurgicală pentru a vă îndepărta splina.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Nu trebuie să rămâneți gravidă în 
timpul tratamentului cu eltrombopag. Utilizați un control al nașterii eficient în timp ce primiți tratament și timp de 7 zile după 
ultima doză. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați eltrombopag, adresați-vă medicului dumneavoastră.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Nu trebuie să alăptați în timp ce luați eltrombopag.

continuați să evitați activitățile care pot provoca vătămări și sângerări în timpul tratamentului cu 
eltrombopag. Eltrombopag este administrat pentru a scădea riscul de a prezenta sângerări severe, dar 
există totuși riscul să apară sângerare.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.
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ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Omiteți doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa 
doza uitată. Nu luați mai mult de o doză de eltrombopag într-o zi.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

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

simptome este severe sau nu dispare:

dureri de spate

dureri musculare sau spasme

durere de cap

simptome de gripă, cum ar fi febră, dureri de cap, dureri în gât, tuse, oboseală, frisoane și dureri corporale

slăbiciune

oboseală extremă

scăderea apetitului

durere sau umflare la nivelul gurii sau gâtului

Pierderea parului

eczemă

se modifică culoarea pielii

furnicături, mâncărimi sau arsuri ale pielii

umflarea gleznelor, picioarelor sau picioarelor inferioare

durere de dinți (la copii)

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

umflare, durere, sensibilitate, căldură sau roșeață la un picior

dificultăți de respirație, tuse cu sânge, bătăi rapide ale inimii, respirație rapidă, durere la respirație profundă

durere în piept, brațe, spate, gât, maxilar sau stomac, izbucnit în transpirație rece, amețeli

vorbire lentă sau dificilă, slăbiciune sau amorțeală bruscă a feței, brațului sau piciorului, durere bruscă de cap, 
probleme bruște de vedere, dificultate bruscă la mers

dureri de stomac, greață, vărsături, diaree

vedere tulbure, încețoșată sau alte modificări ale vederii

Eltrombopag poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

luați acest medicament.
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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).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la temperatura 
camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie). Dacă medicamentul dumneavoastră a venit cu un 
pachet de desicant (pachet mic care conține o substanță care absoarbe umezeala pentru a menține medicamentul 
uscat), lăsați pachetul în sticlă, dar aveți grijă să nu îl înghiți.

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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 următoarele:

eczemă

bătăile inimii încetinite

oboseala excesiva

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Medicul dumneavoastră vă va prescrie un examen oftalmologic înainte și în timpul tratamentului dumneavoastră cu eltrombopag.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

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 vitamine, minerale sau alte diete.
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suplimente. 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
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