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Nilotinib
pronunțat ca (nye loe' ti nib)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Nilotinib poate determina prelungirea intervalului QT (un ritm cardiac neregulat care poate duce la leșin, pierderea 

conștienței, convulsii sau moarte subită). Spuneți medicului dumneavoastră dacă dumneavoastră sau cineva din familia 

dumneavoastră aveți sau ați avut vreodată sindrom QT lung (o afecțiune moștenită în care o persoană este mai probabil să 

aibă prelungirea intervalului QT) sau aveți sau ați avut vreodată un nivel scăzut de potasiu sau magneziu în sânge. , bătăi 

neregulate ale inimii sau boală hepatică. Spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă luați amiodaronă 

(Nexterone, Pacerone); antifungice precum ketoconazol, itraconazol (Sporanox, Tolsura) sau voriconazol (Vfend); clorochină 

(Plaquenil); claritromicină; disopiramidă (Norpace); eritromicină (EES, Eryc, PCE); anumite medicamente pentru virusul 

imunodeficienței umane (HIV) sau sindromul imunodeficienței dobândite (SIDA), cum ar fi indinavir (Crixivan), nelfinavir 

(Viracept), ritonavir (Norvir, în Kaletra) și saquinavir (Invirase); haloperidol (Haldol); metadonă (dolofină, metadoză); 

moxifloxacină; nefazodonă; pimozidă (Orap); procainamidă; chinidină (în Nuedexta); sotalol (Betapace, Betapace AF, altele); 

si tioridazina. Dacă prezentați oricare dintre următoarele simptome, încetați să luați nilotinib și sunați imediat medicul 

dumneavoastră: bătăi rapide, puternice sau neregulate ale inimii; leșin; pierderea conștienței; sau convulsii. sau bătăi 

neregulate ale inimii; leșin; pierderea conștienței; sau convulsii. sau bătăi neregulate ale inimii; leșin; pierderea conștienței; 

sau convulsii.

Nu mâncați niciun aliment timp de cel puțin 2 ore înainte de a lua nilotinib și timp de 1 oră după administrarea acestui 

medicament.

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda 

anumite teste, cum ar fi analize de sânge și electrocardiograme (EKG, teste care înregistrează activitatea electrică a 

inimii) înainte și în timpul tratamentului, pentru a se asigura că este sigur să luați nilotinib.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa cu informații despre pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) 

atunci când începeți tratamentul cu nilotinib și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție informațiile și 

adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți vizita site-ul web al 

Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) 

sau site-ul web al producătorului pentru a obține Ghidul de medicamente.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a lua nilotinib.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608002.html 1/6

TITLE - NILOTINIB / TASIGNA  MEDICATION PATIENT
 INFORMATION IN ROMANIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm
www.911globalmeds.com/buy-nilotinib-tasigna-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608002.html


4/122/04, 15:54 Nilotinib: MedlinePlus informații despre medicamente

de ce este prescris acest medicament?

Nilotinib este utilizat pentru a trata anumite tipuri de leucemie mieloidă cronică (LMC; un tip de cancer al celulelor albe din sânge) 

care au descoperit recent că au această afecțiune la adulți și copii cu vârsta de 1 an și peste. De asemenea, este utilizat pentru a 

trata anumite tipuri de LMC la adulții a căror boală nu a putut fi tratată cu succes cu imatinib (Gleevec) sau la adulții care nu pot lua 

imatinib din cauza reacțiilor adverse. Nilotinib este, de asemenea, utilizat pentru a trata anumite tipuri de LMC la copiii cu vârsta de 

1 an sau peste a căror boală nu a putut fi tratată cu succes cu alte terapii cu inhibitori ai tirozin kinazei sau care nu pot lua aceste 

medicamente din cauza efectelor secundare. Nilotinib face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori de kinază. 

Funcționează prin blocarea acțiunii proteinei anormale care semnalează multiplicarea celulelor canceroase. Acest lucru ajută la 

oprirea sau încetinirea răspândirii celulelor canceroase.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Nilotinib vine sub formă de capsulă de luat pe cale orală. De obicei, se ia fără alimente de două ori pe zi. Nilotinib trebuie luat pe 

stomacul gol, cu cel puțin 2 ore înainte sau 1 oră după consumul oricărui aliment. Luați nilotinib aproximativ la aceeași oră în 

fiecare zi. Încercați să vă distanțați dozele la aproximativ 12 ore. 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 nilotinib exact conform 

instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Înghițiți capsulele întregi cu un pahar cu apă; nu le despicați, mestecați sau zdrobiți. Dacă nu puteți înghiți 
capsulele întregi, amestecați conținutul unei capsule într-o linguriță de sos de mere. Înghițiți amestecul imediat 
(în decurs de 15 minute.) Nu păstrați amestecul pentru utilizare ulterioară.

Medicul dumneavoastră vă poate reduce doza de nilotinib sau vă poate opri tratamentul, în funcție de cât de bine funcționează 

medicamentul pentru dumneavoastră și dacă prezentați orice reacții adverse. Continuați să luați nilotinib chiar dacă vă simțiți bine. 

Nu încetați să luați nilotinib fără a discuta cu 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 nilotinib,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la nilotinib, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 

ingredientele din capsulele de nilotinib. Întrebați-vă farmacistul sau consultați Ghidul de medicamente pentru o listă a 

ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate și fără prescripție medicală, vitamine 
și suplimente nutritive luați sau intenționați să luați. Asigurați-vă că menționați medicamentele enumerate în 
secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT și oricare dintre următoarele: anumite medicamente pentru scăderea 
colesterolului (statine), inclusiv atorvastatina (Lipitor, în Caduet), fluvastatina (Lescol XL), lovastatina (Altoprev) și 
simvastatina (Flolipid). , Zocor, în Vytorin); inhibitori ai pompei de protoni, cum ar fi esomeprazol (Nexium), lansoprazol 
(Prevacid), omeprazol (Prilosec), pantoprazol (Protonix) şi rabeprazol (AcipHex); și rifampină (Rifadin). Este posibil ca 
medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau
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monitorizați-vă cu atenție pentru efecte secundare. Multe alte medicamente pot interacționa și cu nilotinibul, așa că asigurați-vă că 

spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă.

dacă luați antiacide care conțin magneziu, aluminiu (Maalox, Mylanta, Tums, altele) sau 
simeticonă, luați antiacidele cu 2 ore înainte sau cu cel puțin 2 ore după ce luați nilotinib.

dacă luați un medicament pentru indigestie, arsuri la stomac sau ulcere, cum ar fi cimetidina (Tagamet), famotidina 
(Pepcid, în Duexis), nizatidina (Axid) sau ranitidina (Zantac), luați-l cu cel puțin 10 ore înainte sau cu cel puțin 2 ore. ore 
după ce ați luat nilotinib.

spuneți medicului dumneavoastră ce produse din plante luați, în special sunătoare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă ați suferit un accident vascular cerebral sau o intervenție chirurgicală pentru a îndepărta întregul 

stomac (gastrectomie totală). De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată o scădere a fluxului de sânge 

la picioare, orice probleme cu inima, probleme de sângerare, probleme cu ficatul, pancreatită (umflarea pancreasului, o glandă din spatele 

acesteia care produce substanțe care ajută la digestia) sau orice afecțiune care vă face dificilă digerarea lactozei (zahăr din lapte) sau a altor 

zaharuri.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Nu trebuie să rămâneți gravidă 
în timp ce luați nilotinib. Trebuie să utilizați un control al nașterii eficient pentru a preveni sarcina în timpul tratamentului cu 
nilotinib și timp de 14 zile după doza finală. Discutați cu medicul dumneavoastră despre metodele contraceptive pe care le 
puteți utiliza în timpul tratamentului. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați nilotinib, adresați-vă imediat medicului 
dumneavoastră. Nilotinib poate dăuna fătului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Nu trebuie să alăptați în timp ce luați nilotinib și timp 
de 14 zile după doza finală.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați 

nilotinib.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Nu mâncați grapefruit, nu beți suc de grepfrut și nu luați orice supliment care conține extract de grapefruit în timp ce 

luați acest medicament.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Omiteți doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa 
doza omisă.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Nilotinib poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome 

este severe sau nu dispare:

eczemă

mâncărime

greaţă

vărsături

diaree

constipație
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arsuri la stomac

gaz

pierderea poftei de mâncare

durere de cap

ameţeală

oboseală

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

transpirații nocturne

crampe musculare

dureri de spate, oase, articulații, membre sau mușchi

Pierderea parului

piele uscată sau înroșită

amorțeală, arsuri sau furnicături în mâini sau picioare

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate 
în secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT, sunați imediat medicul dumneavoastră:

sângerări sau vânătăi neobișnuite

sânge în urină

scaune sângeroase sau negre, gudronate

durere bruscă de cap, confuzie sau modificări ale vederii

oboseală sau slăbiciune neobișnuită

durere sau disconfort în piept

probleme la mers sau vorbire

amorţeală

modificarea culorii pielii picioarelor

durere sau senzație de frig la picioare

dureri de stomac cu greață și vărsături

febră, frisoane, dureri în gât, tuse și congestie continuă sau alte semne de infecție

piele palida

dificultăți de respirație

creștere în greutate

umflarea mâinilor, gleznelor, picioarelor sau feței

durere sau disconfort în zona superioară dreaptă a stomacului

îngălbenirea pielii și a ochilor
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urină închisă la culoare

urinând mai rar decât de obicei

Nilotinib poate determina copiii să crească mai lent. Medicul copilului dumneavoastră va urmări cu atenție creșterea copilului dumneavoastră în 

timp ce copilul dumneavoastră ia nilotinib. Discutați cu medicul copilului dumneavoastră despre riscurile administrării acestui medicament copilului 

dumneavoastră.

Nilotinib poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 

acest medicament.

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 excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

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]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include:

febră, durere în gât, frisoane sau alte semne de infecție

vărsături

somnolenţă

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.
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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.

nume rand
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