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Ерлотиниб
произнася се като (er loe' ti nib)

защо е предписано това лекарство?

Ерлотиниб се използва за лечение на някои видове недребноклетъчен рак на белия дроб, който се е разпространил в близките 

тъкани или в други части на тялото при пациенти, които вече са били лекувани с поне едно друго химиотерапевтично 

лекарство и не са се подобрили. Ерлотиниб също се използва в комбинация с друго лекарство (гемцитабин [Gemzar]) за лечение 

на рак на панкреаса, който се е разпространил в близките тъкани или в други части на тялото и не може да бъде лекуван с 

операция. Ерлотиниб е в клас лекарства, наречени инхибитори на киназа. Той действа, като блокира действието на анормален 

протеин, който сигнализира на раковите клетки да се размножават. Това помага за забавяне или спиране на 

разпространението на раковите клетки.

как трябва да се използва това лекарство?

Ерлотиниб се предлага като таблетка за приемане през устата. Обикновено се приема на празен стомах веднъж дневно, най-

малко 1 час преди или 2 часа след хранене или лека закуска. Приемайте ерлотиниб по едно и също време всеки ден. Следвайте 

внимателно указанията на етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не 

разбирате. Приемайте ерлотиниб точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често, 

отколкото е предписано от Вашия лекар.

Вашият лекар може да намали Вашата доза ерлотиниб по време на лечението Ви. Това зависи от това колко добре действа 

лекарството за Вас и страничните ефекти, които изпитвате. Говорете с Вашия лекар за това как се чувствате по време на 

лечението. Продължете да приемате ерлотиниб, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на ерлотиниб, без да 

говорите с Вашия лекар.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете ерлотиниб,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към ерлотиниб, други лекарства или някоя от съставките 
на ерлотиниб таблетки. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, витамини и хранителни добавки, отпускани с рецепта и 
без рецепта, приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: инхибитори 
на ангиогенезата като бевацизумаб (Avastin); антикоагуланти („разредители на кръвта“) като напр
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варфарин (Coumadin); някои противогъбични средства като итраконазол (Sporanox), кетоконазол (Nizoral), 
позаконазол (Noxafil) и вориконазол (Vfend); боцепревир (Victrelis); карбамазепин (Тегретол); ципрофлоксацин 
(Cipro, Proquin XR); кларитромицин (Biaxin); кониваптан (Вапризол); Инхибитори на HIV протеазата като 
атазанавир (Reyataz), индинавир (Crixivan), лопинавир/ритонавир (Kaletra), нелфинавир (Viracept), ритонавир 
(Norvir) и саквинавир (Fortovase, Invirase); Х2блокери като циметидин (Tagamet), фамотидин (Pepcid), низатидин 
(Axid) и ранитидин (Zantac); лекарства за акне като бензоил пероксид (в Epiduo, в BenzaClin, в Benzamycin, други); 
мидазолам (Versed): нефазодон; нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) като ибупрофен (Advil, 
Motrin) и напроксен (Aleve, Naprosyn); перорални стероиди като дексаметазон (Decadron, Dexone), 
метилпреднизолон (Medrol) и преднизон (Deltasone); фенобарбитал (Луминал, Солфотон); фенитоин (дилантин); 
инхибитори на протонната помпа като езомепразол (Nexium), ланзопразол (Prevacid), омепразол (Prilosec), 
пантопразол (Protonix) и рабепразол (AcipHex); рифабутин (микобутин); рифампин (Rifadin, Rimactane); 
рифапентин; таксанови лекарства за рак като доцетаксел (Taxotere) и паклитаксел (Abraxane, Taxol); 
телитромицин (Ketek); терифлуномид (Aubagio); и тролеандомицин (TAO) (не се предлага в САЩ). Може да се 
наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични 
ефекти. Много други лекарства също могат да взаимодействат с ерлотиниб, така че не забравяйте да кажете на 
Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък.

ако приемате антиациди, вземете ги няколко часа преди или няколко часа след приема на ерлотиниб.

кажете на Вашия лекар какви билкови продукти приемате, особено жълт кантарион.

уведомете Вашия лекар, ако се лекувате или наскоро сте били лекувани с химиотерапия или лъчева терапия (лечение на рак, 

което използва вълни от високоенергийни частици за унищожаване на раковите клетки). Също така уведомете Вашия лекар, 

ако имате или някога сте имали белодробно заболяване или инфекция, стомашни язви, дивертикуларна болест (състояние, 

при което в дебелото черво се образуват необичайни торбички и могат да се възпалят) или чернодробно или бъбречно 

заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Не трябва да забременявате, докато приемате 

ерлотиниб и поне 1 месец след последната доза. Говорете с Вашия лекар относно методите за контрол на раждаемостта, които 

можете да използвате. Ако забременеете, незабавно се обадете на Вашия лекар. Ерлотиниб може да увреди плода.

кажете на Вашия лекар, ако кърмите. Не трябва да кърмите по време на лечението с ерлотиниб и до 
2 седмици след последната доза.

ако Ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате 
ерлотиниб.

уведомете Вашия лекар, ако използвате тютюневи изделия. Пушенето на цигари може да намали ефективността на това 
лекарство.

планирайте да избягвате ненужно или продължително излагане на слънчева светлина и да носите шапка, друго защитно 

облекло, слънчеви очила и слънцезащитен крем. Изберете слънцезащитен крем, който има слънцезащитен фактор (SPF) най-

малко 15 и съдържа цинков оксид или титанов диоксид. Излагането на слънчева светлина увеличава риска от развитие на 

обрив по време на лечението с ерлотиниб.

трябва да знаете, че ерлотиниб може да причини обриви и други кожни проблеми. За да защитите кожата си, използвайте 

мек овлажнител без алкохол, измийте кожата си с мек сапун и отстранете козметиката с мек почистващ препарат.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Избягвайте да ядете грейпфрут и да пиете сок от грейпфрут, докато приемате това лекарство.
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За да предотвратите диарията, която може да бъде причинена от ерлотиниб, пийте често през деня малки глътки течност като 

спортна напитка без захар, яжте леки храни като бисквити и препечен хляб и избягвайте пикантни храни.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете следващата доза в обичайното време на следващия ден. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Ерлотиниб може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 
симптоми е тежък или не изчезва:

диария

загуба на апетит

гадене

повръщане

киселини в стомаха

газ

запек

рани в устата

отслабване

изключителна умора

главоболие

болка в костите или мускулите

депресия

тревожност

изтръпване, парене или изтръпване на ръцете или краката

подуване на ръцете, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

потъмняване на кожата

косопад

промени във външния вид на косата и ноктите

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 
обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

обрив (може да изглежда като акне и може да засегне кожата на лицето, горната част на гърдите или гърба)

образуване на мехури, лющене, суха или напукана кожа

сърбеж, чувствителност или парене на кожата
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недостиг на въздух

кашлица

треска или втрисане

растеж на миглите от вътрешната страна на клепача

силна болка в стомаха

сухи, червени, болезнени, сълзливи или раздразнени очи

замъглено зрение

чувствителност на очите към светлина

болка в гърдите или натиск

болка в ръцете, шията или горната част на гърба

бърз, неравномерен или удрящ сърдечен ритъм

бавна или трудна реч

замаяност или припадък

слабост или изтръпване на ръка или крак

необичайни синини или кървене

черни и катранени или кървави изпражнения

повръщане, което е кърваво или прилича на утайка от кафе

хлътнали очи

суха уста

намалено уриниране

тъмна урина

бледа или жълта кожа

зачервяване, топлина, болка, чувствителност или подуване на единия крак

Ерлотиниб може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато приемате 

това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте 

го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).
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Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват:

диария

обрив

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар може да назначи определени лабораторни изследвания, за да 

провери реакцията на тялото ви към ерлотиниб.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Tarceva®

Последна редакция - 15.03.2017 г

Научете как да цитирате тази страница
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Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по 

здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране

за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и човешките услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г
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