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Gefitinib
pronunțat ca (ge fi' ti nib)

de ce este prescris acest medicament?

Gefitinib este utilizat pentru a trata cancerul pulmonar fără celule mici care s-a răspândit în alte părți ale corpului la persoanele cu 

anumite tipuri de tumori. Gefitinib face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori de kinază. Funcționează prin blocarea 

acțiunii unei anumite substanțe care apar în mod natural, care poate fi necesară pentru a ajuta celulele canceroase să se înmulțească.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Gefitinib se prezintă sub formă de tablete de luat pe cale orală. De obicei, se ia cu sau fără alimente o dată pe zi. Luați gefitinib 

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 gefitinib exact conform instrucțiunilor. Nu 

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

Dacă nu puteți înghiți comprimatele, le puteți dizolva în apă. Puneți o tabletă în 4 până la 8 uncii (120 până la 
240 ml) de apă de băut simplă, necarbonatată. Se amestecă cu o lingură timp de aproximativ 15 minute până 
când tableta se dizolvă. Bea amestecul imediat. Clătiți paharul cu încă 4 până la 8 uncii (120 până la 240 ml) de 
apă și beți imediat apa de clătire pentru a vă asigura că înghiți toate medicamentele.

Medicul dumneavoastră vă poate întârzia sau opri definitiv tratamentul dacă prezentați anumite reacții adverse. Asigurați-vă că 

spuneți medicului dumneavoastră cum vă simțiți în timpul tratamentului cu gefitinib.

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 gefitinib,

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

ingredientele comprimatelor de gefitinib. 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: 
anticoagulante („diluanți ai sângelui”), cum ar fi warfarina (Coumadin, Jantoven); antifungice precum itraconazol 
(Onmel, Sporanox) și ketoconazol (Nizoral); metoprolol (Lopressor, Toprol XL, in
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Dutoprol); fenitoină (Dilantin, Phenytek); și antidepresive triciclice, cum ar fi imipramina (Tofranil) și amitriptilina. Multe alte 
medicamente pot interacționa cu gefitinib, 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. Este posibil ca medicul dumneavoastră să 
fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

dacă luați un antiacid sau un H2medicamente blocante pentru indigestie, arsuri la stomac sau ulcere, cum ar fi 
cimetidina (Tagamet), famotidina (Pepcid), nizatidina (Axid) sau ranitidina (Zantac), luați-le cu cel puțin 6 ore 
înainte sau 6 ore după administrarea gefitinib.

dacă luați un medicament inhibitor al pompei de protoni pentru indigestie, arsuri la stomac sau ulcere, cum ar fi 
esomeprazol (Nexium), lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec), pantoprazol (Protonix) sau rabeprazol (AcipHex), 
luați-l cel puțin 12 ore înainte sau cu cel puțin 12 ore după administrarea gefitinibului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată fibroză pulmonară (cicatrici ale plămânilor) sau alte probleme 
pulmonare sau de respirație, probleme cu ochii sau vederea sau boli hepatice.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Gefitinib poate provoca infertilitate 

(dificultate de a rămâne gravidă) la femei. Cu toate acestea, ar trebui să utilizați controlul nașterii pentru a preveni sarcina în timpul 

tratamentului cu gefitinib și timp de cel puțin 2 săptămâni după ce încetați să luați medicamentul. Dacă rămâneți gravidă în timp ce 

luați gefitinib, adresați-vă medicului dumneavoastră. Gefitinib poate dăuna fătului și poate crește riscul de pierdere a sarcinii.

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

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă sunt mai puțin de 12 ore înainte de următoarea 

doză, săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa 

doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

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

este severe sau nu dispare:

piele uscata

mâncărime

eczemă

acnee

afte bucale

slăbiciune

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

dificultăți de respirație noi sau care se agravează, tuse sau febră

diaree severă sau continuă
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dureri abdominale severe

pierderea poftei de mâncare

dureri de ochi, roșeață sau iritație

se modifică vederea

ochii umezi

sensibilitatea ochilor la lumină

urticarie

vezicule sau descuamarea pielii

umflarea ochilor, feței, buzelor, limbii, gâtului, mâinilor, brațelor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

greaţă

vărsături

îngălbenirea pielii sau a ochilor

urină închisă la culoare

scaune palide

durere sau disconfort în zona superioară dreaptă a stomacului

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

acest medicament.

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,
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a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezit, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la gefitinib.

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
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