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Netupitant și Palonosetron
pronunțat ca (net ue' pi tant) (pal'' oh noe' se tron)

de ce este prescris acest medicament?

Combinația de netupitant și palonosetron este utilizată pentru a preveni greața și vărsăturile cauzate de 

chimioterapia cancerului. Netupitant face parte dintr-o clasă de medicamente numite antagonişti ai neurokininei 

(NK1). Acționează prin blocarea neurokininei, o substanță naturală din creier care provoacă greață și vărsături. 

Palonosetronul face parte dintr-o clasă de medicamente numită 5-HT3antagonişti ai receptorilor. Acționează prin 

blocarea serotoninei, o substanță naturală din organism care provoacă greață și vărsături.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Combinația de netupitant și palonosetron vine ca o capsulă de luat pe cale orală. De obicei, se ia cu aproximativ 1 oră 

înainte de începerea chimioterapiei cu sau fără alimente. 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 netupitant și 

palonosetron exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de 

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 netupitant și palonosetron,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la netupitant și palonosetron, alosetron 
(Lotronex), dolasetron (Anzemet), granisetron (Sancuso), ondansetron (Zofran, Zuplenz), orice alte medicamente sau 
oricare dintre ingredientele din capsulele de netupitant și palonosetron. . Adresați-vă farmacistului pentru o listă a 
ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate și fără prescripție medicală, 
vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați. Asigurați-vă că menționați 
oricare dintre următoarele: benzodiazepine, inclusiv alprazolam (Xanax), midazolam și triazolam (Halcion); 
anumite medicamente pentru chimioterapie, cum ar fi ciclofosfamidă (Cytoxan), docetaxel (Docefrez, 
Taxotere), etoposidă, ifosfamidă (Ifex), imatinib (Gleevec), irinotecan (Camptosar), paclitaxel (Taxol), 
vinblastină, vincristină și vinorelbină (Navelbine); dexametazonă; eritromicină (EES, Ery-tab, altele); fentanil 
(Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys); ketoconazol (Nizoral); litiu (Lithobid); 
medicamente pentru tratarea migrenelor, cum ar fi almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan 
(Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt),
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(Zomig); albastru de metil; mirtazapină (Remeron); inhibitori de monoaminoxidază (MAO) incluzând 
izocarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), fenelzină (Nardil), selegilină (Eldepryl, Emsam, Zelapar) și 
tranilcipromină (Parnate); fenobarbital; rifampin (Rifadin, Rimactane, în Rifater, în Rifamate); inhibitori selectivi ai 
recaptării serotoninei (ISRS), cum ar fi citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetină (Prozac, Sarafem, în 
Symbyax), fluvoxamină (Luvox), paroxetină (Brisdelle, Paxil, Pexeva) și sertralină (Zoloft); și tramadol (Conzip, 
Ultram, în Ultracet). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau 
să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală hepatică sau renală.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 
timp ce luați netupitant și palonosetron, adresați-vă medicului dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Netupitant și palonosetron trebuie luate numai înainte de chimioterapie, conform instrucțiunilor medicului 

dumneavoastră. Nu ar trebui să fie luate în mod regulat.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Netupitantul și palonosetronul pot provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre 
aceste simptome este severe sau nu dispare:

durere de cap

dureri de stomac

arsuri la stomac

constipație

slăbiciune

roșeață a pielii

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați 
imediat medicului dumneavoastră sau solicitați tratament medical de urgență:

urticarie

eczemă

mâncărime

dificultăți de respirație sau de înghițire

dificultăți de respirație

amețeli, amețeli și leșin

bătăi rapide, lente sau neregulate ale inimii

agitaţie
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halucinații (a vedea lucruri sau a auzi voci care nu există)

febră

înroșirea

transpirație excesivă

confuzie

greață, vărsături și diaree

pierderea coordonării

mușchii înțepeni sau tremurători

convulsii

coma (pierderea cunostintei)

Netupitantul și palonosetronul pot provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme 

neobișnuite în timp ce luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

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 lumină, exces de căldură și umiditate (nu în baie). Aruncați orice medicament care este învechit 

sau nu mai este necesar. Discutați cu farmacistul despre eliminarea corectă a medicamentelor dumneavoastră.

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]

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele.

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.
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nume rand

Akynzeo®
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