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Larotrektinib
(lar" oh trek' ti ucu) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Larotrectinib, yetişkinlerde ve 1 aylık ve daha büyük çocuklarda vücudun diğer bölgelerine yayılmış veya 
ameliyatla başarılı bir şekilde tedavi edilemeyen belirli bir katı tümör tipini tedavi etmek için kullanılır. Bu ilaç 
ancak başka tedaviler yoksa ve tümörler başka tedaviler aldıktan sonra kötüleşirse kullanılır. Larotrectinib, kinaz 
inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kanser hücrelerine çoğalmalarını söyleyen anormal proteinin etkisini 
bloke ederek çalışır. Bu, tümörlerin büyümesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Larotrectinib, bir kapsül ve ağızdan alınacak bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Genellikle günde iki kez yemekle birlikte veya 
yemeksiz alınır. Larotrektinib'i her gün yaklaşık aynı saatlerde alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin 
ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Larotrectinib'i aynen 
anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Kapsülleri bütün olarak suyla yutunuz; çiğnemeyin veya ezmeyin.

Larotrektinib solüsyonunuzun dozunu doğru bir şekilde ölçmek ve almak için bir oral şırınga (ölçüm cihazı) 
kullanın. İlacınıza dahil olmayan bir oral şırınga için eczacınıza danışınız. Çözeltiyi ölçmek için ev çay kaşığı 
kullanmayın. Her oral şırıngayı 7 gün kullandıktan sonra veya hasar görürse değiştirin. Oral şırınganın 
nasıl kullanılacağı ve temizleneceği konusunda üreticinin talimatlarını izleyin. Herhangi bir sorunuz varsa 
doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Solüsyonu bir çocuğa veriyorsanız, oral şırınganın ucunu çocuğun ağzına yanağının iç tarafına doğru 
yerleştirin. Bir doz larotrektinib verdikten hemen sonra çocuğu birkaç dakika dik pozisyonda tutun. 
Çocuk bir dozu tükürürse veya dozun tamamının verildiğinden emin değilseniz, başka bir doz vermeyin.

Larotrektinib aldıktan hemen sonra kusarsanız, dozu tekrarlamayın. Normal doz programınıza devam 
edin.
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Tedaviniz sırasında doktorunuzun tedavinizi geçici veya kalıcı olarak durdurması veya larotrektinib 
dozunuzu düşürmesi gerekebilir. Bu, ilacın sizin için ne kadar iyi çalıştığına ve yaşadığınız yan etkilere 
bağlıdır. Larotrektinib ile tedaviniz sırasında doktorunuza nasıl hissettiğinizi mutlaka söyleyin.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Larotrektinib almadan önce,

larotrektinib'e, diğer ilaçlara veya larotrektinib kapsülleri veya solüsyonundaki herhangi bir bileşene 
alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. 

Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: itrakonazol (Onmel, Sporanox) ve ketokonazol gibi belirli mantar önleyiciler; avanafil (Stendra); 

buspiron; klaritromisin (PrevPac'te Biaxin); efavirenz (Sustiva, Atripla'da), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), nevirapin (Viramune), ritonavir (Norvir, 

Kaletra'da) gibi insan immün yetmezlik virüsü (HIV) veya edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) için belirli ilaçlar ve sakinavir (Invirase); everolimus 

(Afinitor, Zortress), sirolimus (Rapamune) ve takrolimus (Astagraf, Envarsus XR, Prograf) gibi bağışıklık sistemini baskılayan bazı ilaçlar; lovastatin; 

midazolam; nefazodon; pioglitazon (Actos); rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate'te, Rifater'de); karbamazepin (Carbatrol, Epitol, 

Tegretol, diğerleri), fenobarbital ve fenitoin (Dilantin, Phenytek) gibi nöbetler için bazı ilaçlar; sildenafil (Revatio, Viagra), simvastatin (Flolipid, Zocor); ve 

vardenafil (Levitra, Staxyn). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da 

larotrektinib ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin 

olun. simvastatin (Flolipid, Zocor); ve vardenafil (Levitra, Staxyn). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle 

izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da larotrektinib ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm 

ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun. simvastatin (Flolipid, Zocor); ve vardenafil (Levitra, Staxyn). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu 

değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da larotrektinib ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer 

almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

Doktorunuza hangi bitkisel ürünleri, özellikle de sarı kantaron (St. John's wort) aldığınızı söyleyin. Larotrektinib 
alırken sarı kantaron almayınız.

Doktorunuza, sinir sisteminizi veya karaciğer hastalığınızı etkileyen durumlarınız olup olmadığını söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. 
Kadınsanız, tedaviye başlamadan önce hamilelik testi yaptırmanız ve tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan 
sonraki 1 hafta boyunca hamileliği önlemek için doğum kontrolü kullanmanız gerekecektir. Erkekseniz, siz ve 
kadın partneriniz tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan sonraki 1 hafta boyunca doğum kontrolünü 
kullanmalısınız. Kullanabileceğiniz doğum kontrol yöntemleri hakkında doktorunuzla konuşun. Larotrektinib 
kadınlarda doğurganlığı azaltabilir. Ancak, hamile kalamayacağınızı varsaymamalısınız. Siz veya eşiniz hamile 
kalırsanız derhal doktorunuzu arayın. Larotrektinib fetüse zarar verebilir.

Emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan sonraki 1 hafta 
boyunca emzirmemelisiniz.

Larotrektinib'in uyuşukluğa, baş dönmesine veya kafa karışıklığına neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu 
ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba veya makine kullanmayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?
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Bu ilacı alırken greyfurt yemeyin veya greyfurt suyu içmeyin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozunuza 6 saatten daha az bir süre 
kalmışsa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için 
çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Larotrektinib yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

öksürük

kabızlık

ishal

mide bulantısı

kusma

karın ağrısı

baş ağrısı

burun tıkanıklığı

kilo almak

kas, eklem veya sırt ağrısı

Kas Güçsüzlüğü

artan susuzluk; idrar miktarında veya renginde değişiklik; kuru cilt; veya bayılma

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan herhangi birini veya ÖZEL 
ÖNLEMLER bölümünde belirtilenleri yaşarsanız, hemen doktorunuzu arayın veya 
acil tıbbi tedavi alın:

yavaş veya zor konuşma; kazara düşme; veya ellerinizde ve ayaklarınızda karıncalanma, uyuşma veya yanma 
hissi

ateş

ellerde, ayaklarda, ayak bileklerinde veya alt bacaklarda şişme

nefes darlığı

olağandışı yorgunluk veya halsizlik; veya soluk cilt

iştah kaybı; mide bulantısı; kusma; cilt veya gözlerin sararması; veya midenin sağ üst kısmında ağrı

Larotrektinib diğer yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.
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Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Kapsülleri oda 
sıcaklığında ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın. Oral solüsyonu buzdolabında saklayın 
ve sıkıca kapatın; dondurmayın. Şişeyi ilk kez açtıktan 90 gün sonra kullanılmayan oral solüsyonu atın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını 

kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla 
konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web 
sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa 
daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, vücudunuzun larotrektinib'e verdiği yanıtı 

kontrol etmek için tedaviden önce ve tedavi sırasında bazı laboratuvar testleri isteyecektir. Bazı durumlarda doktorunuz, 

kanserinizin larotrektinib ile tedavi edilip edilemeyeceğini görmek için tedaviye başlamadan önce bir laboratuvar testi isteyecektir.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a619006.html 4/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


22/04/22, 14:46 Larotrektinib: MedlinePlus İlaç Bilgileri

VitrakviI®

Son Revize - 01/15/2019

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi
AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 Doğu-

Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma
ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a619006.html 5/5

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

