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лапатиниб
произнася се като (la pa'ti nib)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Лапатиниб може да причини увреждане на черния дроб, което може да бъде тежко или животозастрашаващо. Увреждане 

на черния дроб може да настъпи няколко дни или най-късно няколко месеца след началото на лечението с лапатиниб. 

Уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали чернодробно заболяване. Ако получите някой от следните 

симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: сърбеж, пожълтяване на кожата или очите, тъмна урина, болка в горната 

дясна част на стомаха, необичайно кървене или синини, или бледи или тъмни изпражнения.

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

преди и по време на Вашето лечение, за да види дали черният Ви дроб вероятно ще бъде увреден или е бил увреден от 

лапатиниб.

Говорете с Вашия лекар за рисковете от приема на лапатиниб.

защо е предписано това лекарство?

Лапатиниб се използва с капецитабин (Xeloda) за лечение на определен вид напреднал рак на гърдата при хора, които 

вече са били лекувани с други химиотерапевтични лекарства. Лапатиниб се използва също с летрозол (Femara) за 

лечение на определен вид рак на гърдата при жени в постменопауза (жени, които са преживели промяна в живота; края 

на менструацията), който се е разпространил в други части на тялото. Лапатиниб 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 или забави разпространението на раковите клетки.

как трябва да се използва това лекарство?

Лапатиниб се предлага като таблетка, която се приема през устата. Обикновено се приема веднъж дневно, най-малко 1 час преди 

или 1 час след хранене. Когато лапатиниб се използва за лечение на напреднал или метастатичен рак на гърдата, обикновено се 

прилага веднъж дневно в дните 1 до 21 (заедно с капецитабин в дните 1 до 14) от 21-дневния цикъл. Цикълът може да се повтори 

според препоръките на Вашия лекар. Когато лапатиниб се използва за лечение на рак на гърдата при жени в постменопауза, 

обикновено се прилага веднъж дневно заедно с летрозол. Приемайте всички таблетки лапатиниб за дневната си доза по едно 

време всеки ден; не разделяйте таблетките, за да ги приемате като отделни дози. Приемайте лапатиниб по едно и също време 

всеки ден. Следвайте внимателно указанията на етикета си с рецепта,
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и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Приемайте лапатиниб точно както е указано. Не 

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

Поглъщайте таблетките цели; не ги цепете, дъвчете или смачквайте.

Вашият лекар може постепенно да увеличи или намали дозата Ви на лапатиниб по време на Вашето лечение. Това зависи от това 

колко добре действа лекарството за Вас и всички странични ефекти, които може да изпитате. Продължете да приемате лапатиниб, 

дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на лапатиниб, 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 лапатиниб,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към лапатиниб, други лекарства или някоя от съставките 
на лапатиниб 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: някои 
антибиотици като кларитромицин (Biaxin, в Prevpac), еритромицин (EES, E-Mycin, Erythrocin), моксифлоксацин 
(Avelox), рифабутин (Mycobutin), рифампин (Rifadin, в Rifamate, в Rifater, Rimactane), рифапентин (Priftin), 
спарфлоксацин (Zagam) (не се предлага в САЩ) и телитромицин (Ketek); противогъбични средства като 
итраконазол (Sporanox), кетоконазол (Nizoral) и вориконазол (Vfend); блокери на калциевите канали като 
амлодипин (Norvasc, в Caduet и Lotrel), дилтиазем (Cardizem, Dilacor, Tiazac, други), фелодипин (Plendil, в Lexxel), 
нифедипин (Adalat, Nifedical XL, Procardia, други), низолдипин (Sular) и верапамил (Calan, Isoptin, Verelan, други); 
цизаприд (Пропулсид) (не се предлага в САЩ); дексаметазон (Decadron, Dexpak); някои лекарства за депресия, 
като нефазодон; някои лекарства за химиотерапия, включително даунорубицин (Cerubidine, DaunoXome), 
доксорубицин (Adriamycin, Doxil, Rubex), епирубицин (Ellence), идарубицин (Idamycin), тамоксифен (Nolvadex), 
valrubicin (Valstar), винбластин и vincris; някои лекарства за човешки имунодефицитен вирус (HIV) или синдром 
на придобита имунна недостатъчност (СПИН), включително атазанавир (Reyataz), индинавир (Crixivan), 
нелфинавир (Viracept), ритонавир (Norvir, в Kaletra) и саквинавир (Invirase); лекарства за неравномерен сърдечен 
ритъм, включително амиодарон (Cordarone), дизопирамид (Norpace), дофетилид (Tikosyn), прокаинамид 
(Procanbid), хинидин и соталол (Betapace, Betapace AF, Sorine); някои лекарства за гърчове като карбамазепин 
(Carbatrol, Epitol, Tegretol), фенобарбитал (Luminal) и фенитоин (Dilantin, Phenytek); пимозид (Орап); и 
тиоридазин. 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 лапатиниб, така че не 
забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в 
този списък.

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

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали бавен, бърз или неравномерен пулс; удължен QT интервал 

(рядък сърдечен проблем, който може да причини неравномерен пулс, припадък или внезапна смърт); ниско ниво на 

магнезий или калий в кръвта Ви; или сърдечно или белодробно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Преди да започнете лечението, ще трябва 
да направите тест за бременност. Ако сте жена, която може да забременее, трябва да използвате ефективен контрол на 
раждаемостта по време на лечението и 1 седмица след последната доза. Ако сте мъж с жена
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партньор, който може да забременее, трябва да използвате ефективен контрол на раждаемостта по време на лечението и 1 

седмица след последната доза. Говорете с Вашия лекар относно методите за контрол на раждаемостта, които можете да 

използвате по време на лечението. Ако забременеете, докато приемате лапатиниб, незабавно се обадете на Вашия лекар. 

Лапатиниб може да навреди на плода.

уведомете Вашия лекар, ако кърмите или планирате да кърмите. Не трябва да кърмите, докато приемате 
лапатиниб и 1 седмица след последната доза.

трябва да знаете, че лапатиниб често причинява диария, която може да бъде тежка. Обадете се на Вашия лекар, ако имате 

диария, докато приемате лапатиниб. Вашият лекар може да ви каже да пиете много течности, да правите промени в диетата 

си и да приемате лекарства за контролиране на диарията и предотвратяване на дехидратация (загуба на твърде много вода 

от тялото ви). Незабавно се обадете на Вашия лекар, ако почувствате някой от следните симптоми на дехидратация: силна 

жажда, сухота в устата и/или кожа, намалено уриниране, хлътнали очи или ускорен пулс.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Не яжте грейпфрут и не пийте сок от грейпфрут, докато приемате това лекарство.

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, ако не можете да си спомните дали сте приемали лекарството, или ако повръщате лекарството си, пропуснете 

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

пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

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

гадене

повръщане

киселини в стомаха

рани по устните, устата или гърлото

загуба на апетит

червени, болезнени, изтръпнали или изтръпващи ръце и крака

суха кожа

болка в ръцете, краката или гърба

затруднено заспиване или оставане на заспиване

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 
изброени в раздел ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или раздел СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, незабавно 
се обадете на Вашия лекар:

недостиг на въздух

суха кашлица
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кашлица с розова или кървава слуз

бърз, неравномерен или удрящ сърдечен ритъм

слабост

подуване на ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

обрив

треска

образуване на мехури или лющене на кожата

Лапатиниб може да промени начина, по който сърцето ви бие и изпомпва кръвта през тялото ви. Вашият лекар ще Ви 

наблюдава внимателно, за да види дали лапатиниб е засегнал сърцето Ви. Говорете с Вашия лекар за рисковете от приема на 

лапатиниб.

Лапатиниб 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).

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.
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Симптомите на предозиране могат да включват следното:

диария

повръщане

каква друга информация трябва да знам?

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.
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