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Erlotinib
pronunțat ca (er loe' ti nib)

de ce este prescris acest medicament?

Erlotinib este utilizat pentru a trata anumite tipuri de cancer pulmonar cu celule non-mici care s-a răspândit în țesuturile din 

apropiere sau în alte părți ale corpului la pacienții care au fost deja tratați cu cel puțin un alt medicament de chimioterapie și nu 

s-au îmbunătățit. Erlotinib este, de asemenea, utilizat în combinație cu un alt medicament (gemcitabină [Gemzar]) pentru a trata 

cancerul pancreatic care s-a răspândit la țesuturile din apropiere sau în alte părți ale corpului și nu poate fi tratat prin intervenție 

chirurgicală. Erlotinib face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori de kinază. Funcționează prin blocarea acțiunii 

unei proteine   anormale care semnalează multiplicarea celulelor canceroase. Acest lucru ajută la încetinirea sau oprirea 

răspândirii celulelor canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Erlotinib se prezintă sub formă de tablete de luat pe cale orală. De obicei, se ia pe stomacul gol o dată pe zi, cu cel puțin 1 oră 

înainte sau 2 ore după ce ai mâncat o masă sau o gustare. Luați erlotinib 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 erlotinib exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de 

medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră vă poate reduce doza de erlotinib în timpul tratamentului. Acest lucru depinde de cât de bine funcționează 

medicamentul pentru dumneavoastră și de efectele secundare pe care le experimentați. Discutați cu medicul dumneavoastră despre 

cum vă simțiți în timpul tratamentului. Continuați să luați erlotinib chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați erlotinib 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 erlotinib,

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

ingredientele comprimatelor de erlotinib. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate și fără prescripție medicală, vitamine 
și suplimente nutritive luați sau intenționați să luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: 
inhibitori ai angiogenezei, cum ar fi bevacizumab (Avastin); anticoagulante („diluanți ai sângelui”) precum
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warfarină (Coumadin); anumite antifungice, cum ar fi itraconazol (Sporanox), ketoconazol (Nizoral), posaconazol 
(Noxafil) și voriconazol (Vfend); boceprevir (Victrelis); carbamazepină (Tegretol); ciprofloxacină (Cipro, Proquin XR); 
claritromicină (Biaxin); conivaptan (Vaprisol); inhibitori de protează HIV, cum ar fi atazanavir (Reyataz), indinavir 
(Crixivan), lopinavir/ritonavir (Kaletra), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir) și saquinavir (Fortovase, Invirase); H2

blocante cum ar fi cimetidina (Tagamet), famotidina (Pepcid), nizatidina (Axid) și ranitidina (Zantac); medicamente 
pentru acnee, cum ar fi peroxidul de benzoil (în Epiduo, în BenzaClin, în Benzamycin, altele); midazolam (Versed): 
nefazodonă; medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), cum ar fi ibuprofen (Advil, Motrin) și naproxen 
(Aleve, Naprosyn); steroizi orali, cum ar fi dexametazonă (Decadron, Dexone), metilprednisolon (Medrol) și 
prednison (Deltasone); fenobarbital (Luminal, Solfoton); fenitoină (Dilantin); inhibitori ai pompei de protoni, cum 
ar fi esomeprazol (Nexium), lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec), pantoprazol (Protonix) şi rabeprazol 
(AcipHex); rifabutină (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane); rifapentină; medicamente taxan pentru cancer, 
cum ar fi docetaxel (Taxotere) și paclitaxel (Abraxane, Taxol); telitromicină (Ketek); teriflunomidă (Aubagio); și 
troleandomicină (TAO) (nu este disponibilă în SUA). 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 erlotinib, 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, luați-le cu câteva ore înainte sau după câteva ore după ce luați erlotinib.

spuneți medicului dumneavoastră ce produse din plante luați, în special sunătoare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți în tratament sau ați fost recent tratat cu chimioterapie sau radioterapie 
(tratament pentru cancer care utilizează valuri de particule de mare energie pentru a ucide celulele canceroase). De 
asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală pulmonară sau infecție, ulcere gastrice, 
boală diverticulară (afecțiune în care se formează pungi anormale în intestinul gros și se pot inflama) sau boli hepatice sau 
renale.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Nu trebuie să rămâneți gravidă în 
timp ce luați erlotinib și timp de cel puțin 1 lună după doza finală. Discutați cu medicul dumneavoastră despre metodele de 
control al nașterii pe care le puteți utiliza. Dacă rămâneți gravidă, sunați imediat medicul dumneavoastră. Erlotinib poate 
dăuna fătului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Nu trebuie să alăptați în timpul tratamentului cu erlotinib și 
până la 2 săptămâni după doza finală.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați 

erlotinib.

spuneți medicului dumneavoastră dacă utilizați produse din tutun. Fumatul de țigară poate scădea eficacitatea acestui 
medicament.

planificați să evitați expunerea inutilă sau prelungită la lumina soarelui și să purtați o pălărie, alte îmbrăcăminte de protecție, 
ochelari de soare și protecție solară. Alegeți o protecție solară care are un factor de protecție solară (SPF) de cel puțin 15 și care 
conține oxid de zinc sau dioxid de titan. Expunerea la lumina soarelui crește riscul de a dezvolta o erupție cutanată în timpul 
tratamentului cu erlotinib.

trebuie să știți că erlotinib poate provoca erupții cutanate și alte probleme ale pielii. Pentru a vă proteja pielea, utilizați o 
cremă hidratantă ușoară fără alcool, spălați-vă pielea cu săpun ușor și îndepărtați produsele cosmetice cu un demachiant 
ușor.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Evitați să mâncați grapefruit și să beți suc de grepfrut în timp ce luați acest medicament.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605008.html 2/6



14.04.22, 16:22 Erlotinib: MedlinePlus informații despre medicamente

Pentru a preveni diareea care poate fi cauzată de erlotinib, beți înghițituri mici dintr-un lichid, cum ar fi o băutură sportivă fără 

zahăr, des pe parcursul zilei, mâncați alimente blânde, cum ar fi biscuiți și pâine prăjită, și evitați alimentele picante.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați următoarea doză la ora dumneavoastră obișnuită a doua zi. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

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

este severe sau nu dispare:

diaree

pierderea poftei de mâncare

greaţă

vărsături

arsuri la stomac

gaz

constipație

afte bucale

pierdere în greutate

oboseală extremă

durere de cap

dureri osoase sau musculare

depresie

anxietate

amorțeală, arsuri sau furnicături ale mâinilor sau picioarelor

umflarea brațelor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

întunecarea pielii

Pierderea parului

modificări ale aspectului părului și unghiilor

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

erupție cutanată (poate arăta ca acnee și poate afecta pielea de pe față, partea superioară a pieptului sau spate)

pielea cu vezicule, peeling, uscată sau crăpată

mâncărime, sensibilitate sau arsură a pielii
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dificultăți de respirație

tuse

febră sau frisoane

creșterea genelor pe interiorul pleoapei

dureri severe de stomac

ochi uscați, roșii, dureroși, lacrimați sau iritați

vedere încețoșată

sensibilitatea ochilor la lumină

durere în piept sau presiune

durere în brațe, gât sau partea superioară a spatelui

bătăi rapide, neregulate sau puternice ale inimii

vorbire lentă sau dificilă

amețeli sau leșin

slăbiciune sau amorțeală a unui braț sau picior

vânătăi sau sângerări neobișnuite

scaune negre și gudronate sau sângeroase

vărsături sângeroase sau care arată ca zațul de cafea

ochi scufundati

gură uscată

scăderea urinării

urină închisă la culoare

piele palida sau galbena

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

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

acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport programului online de 

raportare a evenimentelor adverse MedWatch 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).
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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:

diaree

eczemă

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la erlotinib.

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 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

Tarceva®
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AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciştilor de 

Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare
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