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Imatinib
pronunțat ca (I mat' în ib)

de ce este prescris acest medicament?

Imatinib este utilizat pentru a trata anumite tipuri de leucemie (cancer care debutează în celulele albe din sânge) și alte tipuri de 

cancer și tulburări ale celulelor sanguine. Imatinib este, de asemenea, utilizat pentru a trata anumite tipuri de tumori stromale 

gastrointestinale (GIST; un tip de tumoră care crește în pereții căilor digestive și se poate răspândi în alte părți ale corpului). 

Imatinib este, de asemenea, utilizat pentru a trata dermatofibrosarcomul protuberans (o tumoare care se formează sub stratul 

superior al pielii) atunci când tumora nu poate fi îndepărtată chirurgical, s-a răspândit în alte părți ale corpului sau a revenit după 

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

acțiunii proteinei anormale care semnalează multiplicarea celulelor canceroase. Acest lucru ajută la oprirea răspândirii celulelor 

canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Imatinib se prezintă sub formă de tablete de luat pe cale orală. De obicei, se ia cu o masă și cu un pahar mare de apă o dată sau 

de două ori pe zi. Luați imatinib 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 imatinib exact 

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

Înghițiți comprimatele întregi; nu le mestecați sau zdrobiți. Dacă atingeți sau intrați în contact direct cu o 
tabletă zdrobită, spălați bine zona.

Dacă nu puteți înghiți comprimatele de imatinib, puteți pune toate comprimatele de care aveți nevoie pentru o doză într-un 

pahar cu apă sau suc de mere. Utilizați 50 de mililitri (puțin mai puțin de 2 uncii) de lichid pentru fiecare comprimat de 100 

mg și 200 de mililitri (puțin mai puțin de 7 uncii) de lichid pentru fiecare comprimat de 400 mg. Se amestecă cu o lingură 

până când tabletele se sfărâmă complet și se bea amestecul imediat.

Dacă medicul dumneavoastră v-a spus să luați 800 mg de imatinib, trebuie să luați 2 comprimate de 400 mg. 
Nu luați 8 comprimate de 100 mg. Învelișul tabletei conține fier și veți primi prea mult fier dacă luați 8 
comprimate de 100 mg.

Medicul dumneavoastră vă poate crește sau reduce doza de imatinib în timpul tratamentului. Acest lucru depinde de cât de bine 

funcționează medicamentul pentru dvs. și de efectele secundare pe care le aveți. Discutați cu medicul dumneavoastră despre cum
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vă simțiți în timpul tratamentului. Continuați să luați imatinib chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați imatinib 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 imatinib,

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

ingredientele comprimatelor de imatinib. 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: acetaminofen (Tylenol), alprazolam (Xanax), amlodipină (Norvasc, în 
Caduet, Lotrel, Tribenzor, altele), atazanavir (Reyataz), atorvastatina (Lipitor, în Caduet), carbamazepină 
(Carbatrol, Equetro, Tegretol, altele), claritromicină (Biaxin, în Prevpac), ciclosporină (Gengraf, Neoral, 
Sandimmune), dexametazonă, ergotamină (Ergomar, în Migergot, Cafergot), eritromicină (EES, Eryc, 
Eryped, altele), estapină, felodizolam , fentanil (Duragesic, Subsys, Fentora, altele), fosfenitoină 
(Cerebyx), indinavir (Crixivan), fier sau suplimente care conțin fier, isradipină, itraconazol (Onmel, 
Sporanox), ketoconazol, lovastatin (Altoprev), metoprolol (Lopressor), Toprol XL, în Dutoprol), 
nefazodonă, nelfinavir (Viracept), nicardipină (Cardene), nifedipină (Adalat CC, Procardia, altele), 
nimodipină (Nymalize), nisoldipină (Sular), oxcarbazepină (Oxtellar XR, Trileptal), fenobarbital, fenitoină 
(Dilantin, Phenytek), pimozidă (Orap), primidonă (Mysoline), chinidină (în Nuedexta), rifabutină 
(Mycobutin), rifampină (rifadin, rimactan, în Rifamate, Rifater), ritonavir (Norvir, în Kaletra, Technivie, 
Viekira) , saquinavir (Fortovase, Invirase), simvastatină (Zocor, în Vytorin), sirolimus (Rapamune), 
tacrolimus (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf), telitromicină, triazolam (Halcion), voriconazol (Vfend) și 
warfarină (Coumadin, Jantoven). ). Multe alte medicamente pot interacționa, de asemenea, cu imatinib, 
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 ce produse din plante luați, în special sunătoare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală de inimă, plămâni, tiroide, rinichi sau ficat.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Va trebui să faceți un test de 
sarcină înainte de a începe tratamentul. Nu trebuie să rămâneți gravidă în timp ce luați imatinib și timp de 14 zile după doza 
finală. Discutați cu medicul dumneavoastră despre metodele contraceptive pe care le puteți utiliza în timpul tratamentului. 
Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați imatinib, adresați-vă medicului dumneavoastră. Imatinib poate dăuna fătului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Nu trebuie să alăptați în timp ce luați imatinib și 
timp de o lună după doza finală.

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

imatinib.

trebuie să știți că imatinib vă poate provoca amețeli, somnolență sau vă poate provoca vedere încețoșată. Nu conduceți o 
mașină și nu utilizați utilaje până nu știți cum vă afectează acest medicament.

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 aproape timpul pentru 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?

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

severe sau nu dispare:

diaree

greaţă

vărsături

schimbarea gustului lucrurilor

răni bucale sau umflare în interiorul gurii

pierderea poftei de mâncare

pierdere în greutate

arsuri la stomac sau indigestie

gură uscată

durere de cap

umflarea sau durerea articulațiilor

dureri osoase

crampe musculare, spasme sau durere

furnicături, arsuri. sau senzație de înțepătură pe piele

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

transpiraţie

ochi înlăcrimați

ochi roz

înroșirea

piele uscata

eczemă

mâncărime

modificări ale unghiilor

Pierderea parului

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606018.html 3/6



14.04.22, ora 16:13 Imatinib: MedlinePlus informații despre medicamente

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, adresați-vă imediat 
medicului dumneavoastră:

umflarea în jurul ochilor

umflarea mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

creștere bruscă în greutate

dificultăți de respirație

bătăi rapide, neregulate sau puternice ale inimii

tuse cu mucus roz sau sângeros

urinare crescută, mai ales noaptea

dureri în piept

decojirea, formarea de vezicule sau pierderea pielii

îngălbenirea pielii sau a ochilor

sânge în scaun

vânătăi sau sângerări neobișnuite

simptome asemănătoare gripei, dureri în gât, febră, frisoane și alte semne de infecție

oboseală sau slăbiciune excesivă

dureri abdominale sau balonare

Imatinib poate încetini creșterea la copii. Medicul copilului dumneavoastră va urmări cu atenție creșterea acestuia. Discutați cu medicul 

copilului dumneavoastră despre riscurile administrării de imatinib copilului dumneavoastră.

Imatinib 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).

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]

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 dvs. sau contactați departamentul 

local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din partea dvs.
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comunitate. 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.

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 următoarele:

greaţă

vărsături

diaree

eczemă

umflătură

oboseală extremă

crampe sau spasme musculare

durere abdominală

durere de cap

pierderea poftei de mâncare

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la imatinib.

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

Gleevec®

Ultima revizuire - 15.03.2020
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