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ленватиниб
произнася се като (len va' ti nib)

защо е предписано това лекарство?

Lenvatinib се използва за лечение на определен вид рак на щитовидната жлеза, който се е върнал или се е разпространил в други 

части на тялото и не може да бъде лекуван с радиоактивен йод. Lenvatinib също се използва заедно с еверолимус (Afinitor, Zortress) 

за лечение на бъбречно-клетъчен карцином (RCC, вид рак, който започва в бъбреците) при хора, които преди това са били 

лекувани с друго лекарство за химиотерапия. Ленватиниб също се използва заедно с пембролизумаб (Keytruda) като 

първоначално лечение за напреднал бъбречно-клетъчен карцином. Lenvatinib се използва също за лечение на хепатоцелуларен 

карцином (HCC; вид рак на черния дроб), който не може да бъде лекуван с операция. Ленватиниб също се използва заедно с 

пембролизумаб (Keytruda) за лечение на определен вид рак на ендометриума (лигавицата на матката), който се е разпространил в 

други части на тялото или се е влошил по време на или след лечение с химиотерапевтични лекарства или който не може да се 

лекува с хирургия или лъчева терапия. Ленватиниб е в клас лекарства, наречени инхибитори на киназа. Той действа, като блокира 

действието на анормален 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?

Ленватиниб се предлага като капсула за прием през устата. Обикновено се приема веднъж дневно със или без храна. Приемайте 

ленватиниб по едно и също време всеки ден. Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и помолете Вашия лекар 

или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Приемайте ленватиниб точно както е указано. Не приемайте повече 

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

Поглъщайте капсулите цели; не ги отваряйте, дъвчете или смачквайте.

Ако не можете да преглътнете капсулите, поставете ги в малка чаша и добавете около една супена лъжица вода или 

ябълков сок. Не чупете и не смачквайте капсулите. Оставете капсулите в течността за поне 10 минути и след това 

разбъркайте съдържанието поне 3 минути. Изпийте сместа. След като изпиете сместа, добавете още 1 супена 

лъжица вода или ябълков сок към чашата. Разбъркайте съдържанието няколко пъти и погълнете сместа.

Вашият лекар може да намали дозата Ви на ленватиниб или да Ви каже да спрете приема на лекарството за известно време 

или за постоянно, ако получите сериозни нежелани реакции. Не забравяйте да говорите с Вашия лекар за това как се 

чувствате по време на лечението с ленватиниб.
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Продължителността на лечението зависи от това колко добре се повлиявате от лекарството и страничните ефекти, които 

изпитвате. Продължете да приемате ленватиниб, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на ленватиниб, 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 ленватиниб,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към ленватиниб, други лекарства или някоя от 
съставките на ленватиниб капсули. 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: някои лекарства за неравномерен сърдечен ритъм, 
включително амиодарон (Nexterone, Pacerone), дизопирамид (Norpace), дофетилид (Tikosyn), 
дронедарон (Multaq), прокаинамид, хинидин (в Nuedexta) и соталол (Betapace, Betapace AF, Sorine, 
Sotylize), кетоконазол или рифампин (Rifadin, Rimactane). Също така информирайте Вашия лекар, ако 
приемате или сте приемали алендронат (Binosto, Fosamax), денозумаб (Prolia, Xgeva), ибандронат 
(Boniva), памидронат, ромозозумаб-aqqg (Evenity), ризедронат (Actonel, Atelvia) или инжекция на 
золедронова киселина (Reclast, Zometa).

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали гърчове; високо кръвно налягане; удар; сърдечен удар; 

главоболие; промени в зрението, особено дължащи се на кръвни съсиреци; фистула (ненормална връзка между 2 органа 

вътре в тялото ви или между орган и външната част на тялото ви); разкъсване на стената на стомаха или червата; 

Удължаване на QT интервала (неправилен сърдечен ритъм, който може да доведе до припадък, загуба на съзнание, 

гърчове или внезапна смърт); сърдечна недостатъчност; ниски нива на калций, калий или магнезий в кръвта Ви; проблеми 

с кървенето; проблеми с устата, зъбите или венците; проблеми с щитовидната жлеза; или заболяване на сърцето, 

бъбреците или черния дроб. Също така уведомете Вашия лекар, ако имате тежка диария или повръщане или смятате, че 

може да сте дехидратирани.

трябва да знаете, че ленватиниб може да намали фертилитета при мъже и жени. Въпреки това, не трябва да 
приемате, че вие   или вашият партньор не можете да забременеете. Кажете на Вашия лекар, ако сте бременна или 
планирате да забременеете. Ще трябва да си направите тест за бременност, преди да започнете лечение с 
ленватиниб. Ако можете да забременеете, трябва да използвате контрол на раждаемостта по време на лечението с 
ленватиниб и поне 30 дни след последната доза. Ако забременеете, докато приемате ленватиниб, незабавно се 
обадете на Вашия лекар. Ленватиниб може да увреди плода.

уведомете Вашия лекар, ако кърмите или планирате да кърмите. Не трябва да кърмите, докато приемате 
ленватиниб

уведомете Вашия лекар, ако планирате операция, включително стоматологична. Вашият лекар вероятно ще Ви каже да спрете 

лечението си с ленватиниб най-малко 7 дни преди планираната операция, тъй като това може да повлияе на заздравяването 

на рани. Вашият лекар ще Ви каже кога да започнете да приемате ленватиниб отново след операцията.

трябва да знаете, че кръвното Ви налягане може да се повиши по време на лечението Ви с ленватиниб. Вашият 
лекар вероятно ще следи кръвното Ви налягане по време на лечението Ви.
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трябва да знаете, че ленватиниб може да причини остеонекроза на челюстта (ONJ, сериозно състояние на челюстната кост), 

особено ако имате стоматологична операция или лечение, докато приемате лекарството. Зъболекарят трябва да прегледа 

зъбите ви и да извърши всички необходими лечения, включително почистване или фиксиране на неправилно поставени 

протези, преди да започнете да приемате ленватиниб. Не забравяйте да си миете зъбите и да почиствате правилно устата си, 

докато приемате ленватиниб. Уведомете Вашия лекар или зъболекар, ако имате или сте имали болка в устата, зъбите или 

челюстта; рани в устата или подуване; изтръпване или усещане за тежест в челюстта; или някакви разхлабени зъби. Говорете 

с Вашия лекар, преди да имате стоматологично лечение, докато приемате това лекарство. Вашият лекар вероятно ще Ви 

каже да спрете лечението си с ленватиниб най-малко 7 дни преди планираната стоматологична процедура.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Ако следващата Ви доза е след 12 часа или повече, вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако 

следващата доза ще бъде приета за по-малко от 12 часа, 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?

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

умора или умора

обрив, зачервяване, сърбеж или лющене на кожата на дланите и стъпалата на краката

диария

гадене

запек

киселини в стомаха

намален апетит

отслабване

промяна в способността за вкус на храна

кашлица

дрезгавост

рани в устата

суха уста

главоболие

болки в ставите и мускулите

затруднено заспиване или оставане на заспиване

косопад
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треска

парене по време на уриниране

обрив

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 
обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

задух или затруднено дишане

подуване на краката и глезените

болка в гърдите

изтръпване или слабост на лицето, ръката или крака от едната страна на тялото ви

болка в ръцете, гърба, врата или челюстта

внезапно, силно главоболие

бавна или трудна реч

внезапни промени в зрението

пожълтяване на кожата или очите

стомашни болки

тъмна (с цвят на чай) урина

светли изпражнения

припадъци

слабост

объркване

тежко и продължително кървене от носа

кърваво повръщане

черни, катранени или кървави изпражнения

кашлица с кръв или кръвни съсиреци

тежко менструално кървене

повръщане, диария или признаци на дехидратация

рани, които не зарастват

Lenvatinib 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).
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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).

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]

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.

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 ще назначи определени лабораторни изследвания, за да 

провери реакцията на тялото ви към ленватиниб.

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

Lenvima®

Последна редакция - 15.11.2021 г

Научете как да цитирате тази страница
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