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Ибрутиниб
произнася се като (eye broo' ti nib)

защо е предписано това лекарство?

Ибрутиниб се използва:

за лечение на хора с лимфом на мантийните клетки (MCL; бързо растящ рак, който започва в клетките на 
имунната система), които вече са били лекувани с поне едно друго химиотерапевтично лекарство,

за лечение на хора с хронична лимфоцитна левкемия (CLL; вид рак, който започва в белите кръвни 
клетки) и малък лимфоцитен лимфом (SLL; вид рак, който започва предимно в лимфните възли),

за лечение на хора с макроглобулинемия на Waldenstrom (WM; бавно растящ рак, който започва в 
определени бели кръвни клетки в костния ви мозък),

за лечение на хора с лимфом на маргиналната зона (MZL; бавно растящ рак, който започва от вид бели 
кръвни клетки, които обикновено се борят с инфекцията), които вече са били лекувани с определен вид 
химиотерапевтични лекарства,

и за лечение на хора с хронично заболяване присадка срещу гостоприемник (cGVHD; усложнение при трансплантация на 

хемопоетични стволови клетки [HSCT; процедура, която замества болния костен мозък със здрав костен мозък], която може 

да започне известно време след трансплантацията и да продължи дълго време) след се лекуват неуспешно с 1 или повече 

лекарства.

Ибрутиниб е в клас лекарства, наречени инхибитори на киназа. Той действа, като блокира действието на анормалния протеин, 

който сигнализира на раковите клетки да се размножават. Това помага да се спре разпространението на раковите клетки.

как трябва да се използва това лекарство?

Ibrutinib се предлага като капсула и таблетка за приемане през устата. Обикновено се приема веднъж дневно. Приемайте 

ибрутиниб 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 ибрутиниб точно както е указано. Не приемайте повече или 

по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Преглътнетекапсулицели с чаша вода; не ги отваряйте, чупете или дъвчете. Преглътнете 
таблеткицели с чаша вода; не ги режете, смачквайте или дъвчете.

Ако получавате инжекция с обинутузумаб (Gazyva) или инжекция с ритуксимаб (Rituxan), Вашият лекар може да Ви каже да 

приемете дозата си имбрутиниб, преди да получите инжекцията.
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Вашият лекар може да намали дозата Ви или да прекъсне или преустанови 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 ибрутиниб, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на ибрутиниб, без да говорите 

с Вашия лекар.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

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 ибрутиниб,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към ибрутиниб, други лекарства или някоя от съставките 
в капсулите или таблетките ибрутиниб. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни добавки и билкови продукти, които 

приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: антикоагуланти („разредители на кръвта“) като варфарин 

(Coumadin, Jantoven); противогъбични средства като флуконазол (Diflucan), итраконазол (Onmel, Sporanox), кетоконазол (Nizoral), позаконазол (Noxafil) и 

вориконазол (Vfend); антитромбоцитни лекарства като клопидогрел (Plavix), прасугрел (Effient), тикагрелор (Brilinta) и тиклопидин; апрепитант (Еменд); 

карбамазепин (Карбатрол, Епитол, Тегретол, Терил); кларитромицин (Biaxin, Prevpac), дигоксин (Lanoxin); дилтиазем (Cardizem, Cartia, Tiazac, други); 

еритромицин (EES, Erythrocin, други), някои лекарства за лечение на човешки имунодефицитен вирус (HIV) или синдром на придобита имунна 

недостатъчност (СПИН), като ефавиренц (Sustiva, в Atripla), индинавир (Crixivan), нелфинавир (Viracept), ритонавир (Norvir, в Kaletra) и саквинавир (Invirase) ; 

метотрексат (Otrexup, Rasuvo, Trexall, Xatmep); нефазодон; фенитоин (Dilantin, Phenytek); рифампин (Rifadin, Rifamate, Rimactane, други); верапамил (Calan, 

Covera, в Tarka, други); и телитромицин (вече не се предлага в САЩ; Ketek). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или 

да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. Phenytek); рифампин (Rifadin, Rifamate, Rimactane, други); верапамил (Calan, Covera, в Tarka, други); и 

телитромицин (вече не се предлага в САЩ; Ketek). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава 

внимателно за странични ефекти. Phenytek); рифампин (Rifadin, Rifamate, Rimactane, други); верапамил (Calan, Covera, в Tarka, други); и телитромицин (вече 

не се предлага в САЩ; Ketek). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични 

ефекти.

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

уведомете Вашия лекар, ако имате инфекция или наскоро сте претърпели операция. Също така уведомете Вашия лекар, ако пушите 

или ако имате или някога сте имали диабет, нередовен пулс, хипертония (високо кръвно налягане), висок холестерол, проблеми с 

кървенето или сърдечно, бъбречно или чернодробно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете, кърмите или ако планирате да станете баща на 

дете. Не трябва да забременявате, докато приемате ибрутиниб. Ако сте жена, ще трябва да направите тест за бременност 

преди да започнете лечението и трябва да използвате контрол на раждаемостта, за да предотвратите бременност по време 

на лечението с ibrutinib и в продължение на 1 месец след като спрете да приемате лекарството. Ако сте мъж, вие и вашата 

половинка трябва да използвате контрол на раждаемостта по време на лечението с ибрутиниб и да продължите 1 месец 

след последната доза. Ако вие или вашият партньор забременеете, докато приемате ибрутиниб, незабавно се обадете на 

Вашия лекар. Ибрутиниб може да причини увреждане на плода.

ако Ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате ибрутиниб. Вашият 
лекар може да Ви каже да спрете приема на ибрутиниб 3 до 7 дни преди операцията или процедурата.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Не яжте грейпфрут или севилски портокали (понякога се използват в мармалади) и не пийте сок от грейпфрут, докато 

приемате това лекарство.
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Уверете се, че пиете много вода или други течности всеки ден, докато приемате ибрутиниб.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните за нея този ден. Въпреки това, ако не си спомните до следващия 

ден, пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да 

компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

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

диария

гадене

запек

повръщане

стомашни болки

киселини или лошо храносмилане

намален апетит

прекомерна умора или слабост

болки в мускулите, костите и ставите

мускулни спазми

подуване на ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

обрив

сърбеж

рани в устата и гърлото

тревожност

затруднено заспиване или оставане на заспиване

кашлица, хрема или запушен нос

замъглено зрение

сухи или сълзене на очите

розово око

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 

обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

подуване на лицето, гърлото, езика, устните и очите

затруднено преглъщане или дишане
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копривна треска

необичайни синини или кървене

розова, червена или тъмнокафява урина

кървави или черни, катранени изпражнения

кървене от носа

кърваво повръщане; или повръщане на кръв или кафяв материал, който наподобява утайка от кафе

припадъци

бърз или неравномерен сърдечен ритъм

недостиг на въздух

дискомфорт в гърдите

замаяност, замаяност или чувство на припадък

промени в зрението

главоболие (което продължава дълго време)

треска, втрисане, кашлица, зачервена, топла кожа или други признаци на инфекция

объркване

промени в речта ви

намалено уриниране

болезнено, често или спешно уриниране

Ибрутиниб може да увеличи риска от развитие на някои видове рак, включително рак на кожата или други органи. 

Говорете с Вашия лекар за рисковете от приема на ибрутиниб.

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 светлина, излишна топлина и влага, а не в банята.

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.
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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.

каква друга информация трябва да знам?

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

следи кръвното Ви налягане, за да провери реакцията на тялото Ви към ибрутиниб.

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

Имбрувица®
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