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Нетупитант и палоносетрон
произнася се като (net ue' pi tant) (pal'' oh noe' se tron)

защо е предписано това лекарство?

Комбинацията от нетупитант и палоносетрон се използва за предотвратяване на гадене и повръщане, причинени 

от химиотерапия на рак. Нетупитант е в клас лекарства, наречени неврокининови (NK1) антагонисти. Действа чрез 

блокиране на неврокинина, естествено вещество в мозъка, което причинява гадене и повръщане. Палоносетрон е в 

клас лекарства, наречени 5-HT3рецепторни антагонисти. Действа чрез блокиране на серотонина, естествено 

вещество в тялото, което причинява гадене и повръщане.

как трябва да се използва това лекарство?

Комбинацията от нетупитант и палоносетрон се предлага като капсула за приемане през устата. Обикновено се приема 

около 1 час преди началото на химиотерапията със или без храна. Следвайте внимателно указанията на етикета на 

рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Вземете нетупитант и 

палоносетрон точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е 

предписано от Вашия лекар.

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 нетупитант и палоносетрон,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към нетупитант и палоносетрон, алосетрон (Lotronex), 
доласетрон (Anzemet), гранисетрон (Sancuso), ондансетрон (Zofran, Zuplenz), всякакви други лекарства или някоя 
от съставките на нетупитант и палоносетрон капсули . Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, 
хранителни добавки и билкови продукти, които приемате. Не забравяйте да споменете някое от 
следните: бензодиазепини, включително алпразолам (Xanax), мидазолам и триазолам (Halcion); 
някои лекарства за химиотерапия като циклофосфамид (Cytoxan), доцетаксел (Docefrez, Taxotere), 
етопозид, ифосфамид (Ifex), иматиниб (Gleevec), иринотекан (Camptosar), паклитаксел (Taxol), 
винбивел и винкристин (Na винобивел, винкристин); дексаметазон; еритромицин (EES, Ery-tab, 
други); фентанил (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys); кетоконазол (Nizoral); 
литий (Lithobid); лекарства за лечение на мигрена като алмотриптан (Axert), елетриптан (Relpax), 
frovatriptan (Frova), наратриптан (Amerge), rizatriptan (Maxalt),
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(Zomig); метиленово синьо; миртазапин (Remeron); инхибитори на моноаминоксидазата (МАО), включително 
изокарбоксазид (Marplan), линезолид (Zyvox), фенелзин (Nardil), селегилин (Eldepryl, Emsam, Zelapar) и 
транилципромин (Parnate); фенобарбитал; рифампин (Rifadin, Rimactane, in Rifater, in Rifamate); селективни 
инхибитори на обратното захващане на серотонин (SSRI) като циталопрам (Celexa), есциталопрам (Lexapro), 
флуоксетин (Prozac, Sarafem, в Symbyax), флувоксамин (Luvox), пароксетин (Brisdelle, Paxil, Pexeva (Zolo)); и 
трамадол (Conzip, Ultram, в Ultracet). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства 
или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали чернодробно или бъбречно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, 
докато приемате нетупитант и палоносетрон, обадете се на Вашия лекар.

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?

Нетупитант и палоносетрон трябва да се приемат само преди химиотерапия, както е указано от Вашия 

лекар. Не трябва да се приема редовно по график.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Нетупитант и палоносетрон могат да причинят странични ефекти. Уведомете Вашия лекар, ако 
някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

главоболие

стомашни болки

киселини в стомаха

запек

слабост

зачервяване на кожата

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от следните симптоми, незабавно 

се обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

копривна треска

обрив

сърбеж

затруднено дишане или преглъщане

недостиг на въздух

замаяност, замаяност и припадък

бърз, бавен или неравномерен пулс

възбуда
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халюцинации (виждане на неща или чуване на гласове, които не съществуват)

треска

зачервяване

прекомерно изпотяване

объркване

гадене, повръщане и диария

загуба на координация

схванати или потрепващи мускули

припадъци

кома (загуба на съзнание)

Нетупитант и палоносетрон могат да причинят други странични ефекти. 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 светлина, излишна топлина и влага (не в банята). Изхвърлете всички лекарства, които са 

остарели или вече не са необходими. Говорете с Вашия фармацевт за правилното изхвърляне на Вашето лекарство.

Важно е да държите 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 и далече, далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

каква друга информация трябва да знам?

Запазете всички срещи с Вашия лекар.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства.

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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