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olarak telaffuz edilir (len va' ti ucu)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Lenvatinib, geri dönen veya vücudun diğer bölgelerine yayılmış olan ve radyoaktif iyot ile tedavi edilemeyen 
belirli bir tiroid kanseri tipini tedavi etmek için kullanılır. Lenvatinib ayrıca, daha önce başka bir kemoterapi ilacı 
ile tedavi görmüş kişilerde renal hücreli karsinomu (RCC, böbrekte başlayan bir kanser türü) tedavi etmek için 
everolimus (Afinitor, Zortress) ile birlikte kullanılır. Lenvatinib ayrıca ileri böbrek hücreli karsinom için başlangıç   
tedavisi olarak pembrolizumab (Keytruda) ile birlikte kullanılır. Lenvatinib ayrıca ameliyatla tedavi edilemeyen 
hepatoselüler karsinomu (HCC; bir tür karaciğer kanseri) tedavi etmek için kullanılır. Lenvatinib ayrıca, vücudun 
diğer bölgelerine yayılmış veya kemoterapi ilaçları ile tedavi sırasında veya sonrasında kötüleşen veya 
kemoterapi ilaçları ile tedavi edilemeyen belirli bir endometrium kanseri (rahim zarı) türünü tedavi etmek için 
pembrolizumab (Keytruda) ile birlikte kullanılır. cerrahi veya radyasyon tedavisi. Lenvatinib, kinaz inhibitörleri 
adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kanser hücrelerine çoğalma sinyali veren anormal bir proteinin etkisini bloke 
ederek çalışır. Bu, kanser hücrelerinin yayılmasını durdurmaya yardımcı olur.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Lenvatinib, ağızdan alınacak bir kapsül olarak gelir. Genellikle günde bir kez yemekle birlikte veya yemeksiz alınır. 

Lenvatinib'i her gün yaklaşık aynı saatte alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız 

herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Lenvatinib'i aynen anlatıldığı gibi alın. 

Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Kapsülleri bütün olarak yutunuz; açmayın, çiğnemeyin veya ezmeyin.

Kapsülleri yutamıyorsanız, küçük bir bardağa koyun ve yaklaşık bir yemek kaşığı su veya elma suyu 
ekleyin. Kapsülleri kırmayın veya ezmeyin. Kapsülleri en az 10 dakika sıvı içinde bırakın ve ardından içeriği 
en az 3 dakika karıştırın. Karışımı iç. Karışımı içtikten sonra bardağa 1 yemek kaşığı daha su veya elma 
suyu ekleyin. İçeriği birkaç kez döndürün ve karışımı yutun.

Doktorunuz lenvatinib dozunuzu azaltabilir veya ciddi yan etkiler yaşarsanız ilacı bir süre veya kalıcı olarak 
almayı bırakmanızı söyleyebilir. Lenvatinib ile tedaviniz sırasında nasıl hissettiğiniz konusunda doktorunuzla 
konuştuğunuzdan emin olun.
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Tedavinizin uzunluğu, ilaca ne kadar iyi yanıt verdiğinize ve yaşadığınız yan etkilere bağlıdır. Kendinizi 
iyi hissetseniz bile lenvatinib almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan lenvatinib almayı 
bırakmayınız.

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?

Lenvatinib almadan önce,

lenvatinib'e, diğer ilaçlara veya lenvatinib kapsülündeki 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: amiodaron (Nexterone, Pacerone), disopiramid (Norpace), dofetilid (Tikosyn), dronedarone 
(Multaq), prokainamid, kinidin (Nuedexta'da) ve sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine, Sotylize), 
ketokonazol veya rifampin (Rifadin,Rimactane). Alendronat (Binosto, Fosamax), denosumab (Prolia, 
Xgeva), ibandronat (Boniva), pamidronat, romosozumab-aqqg (Evenity), risedronat (Actonel, Atelvia) 
veya zoledronik asit enjeksiyonu alıyorsanız veya aldıysanız da doktorunuza söyleyiniz. (Reclast, 
Zometa).

nöbet geçirip geçirmediğinizi doktorunuza söyleyin; yüksek kan basıncı; Bir inme; kalp krizi; baş ağrıları; 
özellikle kan pıhtılarından kaynaklanan görme değişiklikleri; fistül (vücudunuzun içindeki 2 organ veya bir 
organ ile vücudunuzun dışı arasındaki anormal bağlantı); midenizin veya bağırsağınızın duvarında bir 
yırtılma; QT aralığının uzaması (bayılmaya, bilinç kaybına, nöbetlere veya ani ölüme yol açabilen düzensiz 
kalp ritmi); kalp yetmezliği; kanınızdaki düşük kalsiyum, potasyum veya magnezyum seviyeleri; kanama 
sorunları; ağzınız, dişleriniz veya diş etlerinizle ilgili sorunlar; tiroid problemleri; veya kalp, böbrek veya 
karaciğer hastalığı. Ayrıca şiddetli ishal veya kusmanız varsa veya susuz kalmış olabileceğinizi 
düşünüyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

lenvatinibin kadınlarda ve erkeklerde doğurganlığı azaltabileceğini bilmelisiniz. Ancak, sizin veya 
eşinizin hamile kalamayacağını varsaymamalısınız. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız 
doktorunuza söyleyiniz. Lenvatinib ile tedaviye başlamadan önce hamilelik testi yaptırmanız 
gerekecektir. Hamile kalabiliyorsanız, lenvatinib ile tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan en az 30 
gün sonra doğum kontrolünü kullanmalısınız. Lenvatinib alırken hamile kalırsanız hemen doktorunuzu 
arayın. Lenvatinib fetüse zarar verebilir.

Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Lenvatinib alırken 
emzirmemelisiniz.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere herhangi bir ameliyat planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Yara iyileşmesini 
etkileyebileceğinden, doktorunuz muhtemelen planlanan ameliyatınızdan en az 7 gün önce lenvatinib ile tedavinizi 
durdurmanızı söyleyecektir. Doktorunuz ameliyattan sonra tekrar ne zaman lenvatinib almaya başlayacağınızı size 
söyleyecektir.

Lenvatinib ile tedaviniz sırasında kan basıncınızın artabileceğini bilmelisiniz. Doktorunuz 
muhtemelen tedaviniz sırasında kan basıncınızı izleyecektir.
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Bilmelisiniz ki, özellikle ilacı alırken diş ameliyatı veya tedavisi görüyorsanız, lenvatinibin çene osteonekrozuna 
(ONJ, çene kemiğinin ciddi bir durumu) neden olabileceğini bilmelisiniz. Bir diş hekimi, lenvatinib almaya 
başlamadan önce dişlerinizi incelemeli ve uygun olmayan protezleri temizlemek veya sabitlemek de dahil olmak 
üzere gerekli tüm tedavileri yapmalıdır. Lenvatinib alırken dişlerinizi fırçaladığınızdan ve ağzınızı düzgün bir 
şekilde temizlediğinizden emin olun. Ağız, diş veya çene ağrınız varsa veya olduysa doktorunuza veya diş 
hekiminize söyleyin; ağız yaraları veya şişmesi; çenede uyuşma veya ağırlık hissi; veya herhangi bir gevşek diş. Bu 
ilacı kullanırken herhangi bir diş tedavisi görmeden önce doktorunuzla konuşun. Doktorunuz muhtemelen 
planlanan diş prosedürünüzden en az 7 gün önce lenvatinib ile tedavinizi durdurmanızı söyleyecektir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bir sonraki dozunuzun son tarihi 12 saat veya daha uzunsa, unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. 
Bununla birlikte, bir sonraki doz 12 saatten daha kısa sürede alınacaksa, kaçırılan dozu atlayın ve normal 
doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

yorgunluk veya yorgunluk

avuç içi ve ayak taban(lar)ında deride kızarıklık, kızarıklık, kaşıntı veya soyulma

ishal

mide bulantısı

kabızlık

göğüste ağrılı yanma hissi

iştah azalması

kilo kaybı

yemeğin tadına bakma yeteneğinde değişiklik

öksürük

ses kısıklığı

ağız yaraları

kuru ağız

baş ağrısı

eklem ve kas ağrısı

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

saç kaybı
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ateş

idrar yaparken yanma

döküntü

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

nefes darlığı veya nefes almada zorluk

bacakların ve ayak bileklerinin şişmesi

göğüs ağrısı

vücudunuzun bir tarafında yüz, kol veya bacakta uyuşma veya güçsüzlük

kollarda, sırtta, boyunda veya çenede ağrı

ani, şiddetli baş ağrısı

yavaş veya zor konuşma

görüşte ani değişiklikler

cilt veya gözlerin sararması

karın ağrısı

koyu (çay renginde) idrar

açık renkli tabureler

nöbetler

zayıflık

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

şiddetli ve kalıcı burun kanamaları

kanlı kusmuk

siyah, katran veya kanlı dışkı

kan veya kan pıhtıları öksürmek

ağır adet kanaması

kusma, ishal veya dehidrasyon belirtileri

iyileşmeyen yaralar

Lenvatinib başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

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).
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Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve 
aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

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 lenvatinib'e verdiği yanıtı kontrol 

etmek için bazı laboratuvar testleri 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

Lenvima®

Son Gözden Geçirme - 15.11.2021

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin
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