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Pazopanib
pronounced as (paz oh' pa nib)

IMPORTANT WARNING:

Pazopanib may cause severe or life-threatening liver damage. Tell your doctor if you have or have ever 
had liver disease. If you experience any of the following symptoms, call your doctor immediately: 
yellowing of the skin or eyes; dark urine; extreme tiredness; nausea; vomiting; loss of appetite; pain in 
the upper right part of the stomach; or unusual bleeding or bruising.

Keep all appointments with your doctor and the laboratory. Your doctor will order certain lab tests before 
you start taking pazopanib and at least once a month for the first 4 months of your treatment and then 
on a regular basis as needed.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa cu informații despre pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) 

atunci când începeți tratamentul cu pazopanib 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 Food and Drug Administration (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 pazopanib.

de ce este prescris acest medicament?

Pazopanib este utilizat pentru tratarea carcinomului renal avansat (RCC, un tip de cancer care debutează în celulele 

rinichilor) la adulți. Pazopanib face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori de kinază. Acţionează prin 

încetinirea sau oprirea răspândirii celulelor canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Pazopanib 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 masă. Luați pazopanib aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție 

instrucțiunile de pe eticheta rețetei și cereți medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte
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nu intelegi. Luați pazopanib exact așa cum este indicat. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este 

prescris de medicul dumneavoastră.

Înghițiți comprimatele întregi; nu le despicați, mestecați sau zdrobiți.

Medicul dumneavoastră vă poate ajusta doza de pazopanib în timpul tratamentului sau vă poate întrerupe tratamentul. Acest lucru 

depinde de cât de bine funcționează medicamentul pentru dvs. și de orice reacții adverse pe care le puteți experimenta. Discutați cu 

medicul dumneavoastră despre cum vă simțiți în timpul tratamentului. Continuați să luați pazopanib chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați 

să luați pazopanib 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 pazopanib,

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

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

ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție 
medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că 
menționați oricare dintre următoarele: cisapridă (Propulsid) (nu este disponibil în SUA); claritromicină (Biaxin, în 
Prevpac); dofetilidă (Tikosyn); eritromicină (EES, E-Mycin, Eritrocină); ketoconazol (Nizoral); anumite medicamente 
pentru bătăile neregulate ale inimii, cum ar fi amiodarona (Cordarone), digoxină (Digitek, Lanoxicaps, Lanoxin), 
diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac, altele), disopiramidă (Norpace), flecainidă (Tambocor), mexiletină (Mexitil), 
procainamidă (Procanbid). ), propafenonă (Rythmol), propranolol (Inderal, Innopran XL, în Inderide), chinidină, sotalol 
(Betapace, Betapace AF, Sorine) și verapamil (Calan, Isoptin, Verelan); moxifloxacină (Avelox); pimozidă (Orap); rifampin 
(Rifadin, în Rifamate, în Rifater, Rimactane); ritonavir (Norvir, în Kaletra); sparfloxacin (Zagam) (nu este disponibil în 
SUA); și tioridazină (Mellaril). 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 și cu pazopanib, 
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.

spuneți medicului dumneavoastră dacă ați tușit sânge sau ați avut sângerări la stomac, intestine sau creier în ultimele 6 
luni sau ați avut o intervenție chirurgicală în ultimele 7 zile. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți 
sau ați avut vreodată o lacrimă în stomac sau intestin; o conexiune anormală între două părți ale tractului 
gastrointestinal; sindromul Gilbert (o afecțiune genetică care afectează ficatul și poate provoca icter [îngălbenirea pielii 
sau a ochilor]); tensiune arterială crescută; o lovitura; bătăi neregulate ale inimii; un interval QT prelungit (o problemă 
rară a inimii care poate provoca bătăi neregulate ale inimii, leșin sau moarte subită); un atac de cord; dureri în piept; sau 
boli ale inimii sau tiroidei.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Nu trebuie să 
rămâneți gravidă în timp ce luați pazopanib. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați pazopanib, adresați-vă medicului 
dumneavoastră. Pazopanib poate dăuna fătului.

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

pazopanib.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?
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Nu mâncați grapefruit și nu beți suc de grepfrut în timp ce luați acest medicament.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este în termen de 12 ore de la următoarea doză 
programată, săriți peste doza omisă și continuați programul de dozare obișnuit. Nu luați o doză dublă pentru a 
compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Pazopanib poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 
simptome este severe sau nu dispare:

diaree

constipație

arsuri la stomac

modificarea capacității de a gusta mâncarea

dureri articulare sau musculare

umflarea feței

palmele sensibile, roșii ale mâinilor și tălpile picioarelor

Pierderea parului

unghii sau păr subțire, fragile

schimbarea culorii părului

iluminarea unei zone a pielii

eczemă

slăbiciune

depresie

disconfort neobișnuit la temperaturi scăzute

pierdere în greutate

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

bătăi rapide sau neregulate ale inimii

dureri în piept

durere în brațe, spate, gât sau maxilar

dificultăți de respirație

durere de cap

vorbire lentă sau dificilă
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amețeli sau leșin

slăbiciune sau amorțeală a unui braț sau picior

răni care nu se vindecă

dureri de stomac sau umflare

scaune negre și gudronoase

sânge roșu în scaune

vărsături sângeroase

vărsături care arată ca zațul de cafea

sânge în urină

sângerări nazale

tusind cu sânge

Pazopanib 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 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).

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.
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Simptomele supradozajului pot include:

oboseală extremă

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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

Votrient®
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