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Олапариб
произнася се като (oh lap' a rebro)

защо е предписано това лекарство?

Таблетките Olaparib се използват за поддържане на реакцията на определени видове яйчници (женски репродуктивни органи, където се образуват яйцеклетки), фалопиева 

тръба (тръба, която транспортира яйцата, освободени от яйчниците до матката) и перитонеални (слой тъкан, който покрива корема). ) рак при хора, които са се повлияли 

напълно или частично от първото или по-късно лечение с химиотерапия. Таблетките Olaparib се използват и за лечение на някои видове рак на гърдата, който се е 

разпространил в други части на тялото и не се е подобрил или се е влошил след лечение с други терапии. Таблетките Olaparib се използват също за лечение на определен 

вид рак на простатата, който се е разпространил в други части на тялото, вече не реагира на медицински или хирургични лечения за по-ниски нива на тестостерон, и 

прогресира след лечение с ензалутамид (Xtandi) или абиратерон (Yonsa, Zytiga). Таблетките и капсулите Olaparib също се използват за лечение на рак на яйчниците, който не 

се е подобрил или се е влошил след лечение с поне три други терапии. Таблетките Olaparib също се използват за поддържане на отговора на определен тип рак на панкреаса, 

който не се е разпространил или прогресира след първото химиотерапевтично лечение. Олапариб е ензимен инхибитор на полиаденозин 5'-дифосфорибоза полимераза 

(PARP). Действа като убива раковите клетки. Таблетките Olaparib също се използват за поддържане на отговора на определен тип рак на панкреаса, който не се е 

разпространил или прогресира след първото химиотерапевтично лечение. Олапариб е ензимен инхибитор на полиаденозин 5'-дифосфорибоза полимераза (PARP). Действа 

като убива раковите клетки. Таблетките Olaparib също се използват за поддържане на отговора на определен тип рак на панкреаса, който не се е разпространил или 

прогресира след първото химиотерапевтично лечение. Олапариб е ензимен инхибитор на полиаденозин 5'-дифосфорибоза полимераза (PARP). Действа като убива раковите 

клетки.

как трябва да се използва това лекарство?

Olaparib се предлага като таблетка или капсула за приемане през устата два пъти дневно със или без храна. Опитайте се да разпределите 

дозите си на около 12 часа. Приемайте олапариб приблизително по едно и също време всеки ден. Следвайте внимателно указанията на 

етикета на рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Приемайте олапариб точно 

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

Поглъщайте таблетката или капсулата цели; не ги смачквайте, дъвчете, разделяйте или разтваряйте.

Olaparib се предлага като таблетка и капсула. Таблетките и капсулите съдържат различни количества 
олапариб и не трябва да се заменят една с друга. Говорете с Вашия лекар или фармацевт, ако имате 
въпроси относно таблетките и капсулите.

Вашият лекар може да намали Вашата доза олапариб или да Ви каже да спрете приема на олапариб за определен период от 

време по време на лечението. Това ще зависи от това колко добре действа лекарството за вас и всички странични ефекти, които 

може да изпитате. Не забравяйте да кажете на Вашия лекар как се чувствате по време на лечението с олапариб.
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Вашият лекар или фармацевт ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за лекарства), 

когато започнете лечение с олапариб. Прочетете внимателно информацията и попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако 

имате въпроси. Можете също да посетите уебсайта на Администрацията по храните и лекарствата (FDA) (http://www.fda.gov/

Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm), за да получите Ръководството за лекарства.

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 олапариб,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към олапариб, други лекарства или някоя от съставките на 

олапариб таблетки или капсули. Посъветвайте се с вашия фармацевт или проверете ръководството за лекарства 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: антибиотици като ципрофлоксацин (Cipro), 
кларитромицин (Biaxin, в Prevpac), еритромицин (EES, Erythrocin, други), нафцилин и телитромицин 
(вече не се предлага в САЩ, Ketek); противогъбични средства като флуконазол (Diflucan), итраконазол 
(Onmel, Sporanox), кетоконазол (Extina, Nizoral, Xolegel), позаконазол (Noxafil) и вориконазол (Vfend); 
апрепитант (Еменд); някои лекарства за лечение на гърчове като карбамазепин (Carbatrol, Epitol, 
Tegretol, Teril) и фенитоин (Dilantin, Phenytek); бозентан (Tracleer); кризотиниб (Xalkori); дилтиазем 
(Cardizem, Cartia, Tiazac, други); някои лекарства за лечение на хепатит С, като боцепревир (вече не се 
предлага в САЩ, Victrelis) и телапревир (вече не се предлага в САЩ, Incivek); някои лекарства за 
лечение на човешки имунодефицитен вирус (HIV) или синдром на придобита имунна недостатъчност 
(СПИН), като ампренавир (вече не се предлага в САЩ, Agenerase), атазанавир (Reyataz, в Evotaz), 
дарунавир (Prezista), ефавиренц (Sustiva, в Atripla) , етравирин (Intelence), фосампренавир (Lexiva), 
индинавир (Crixivan), лопинавир/ритонавир (Kaletra), нелфинавир (Viracept), ритонавир (Norvir, в 
Kaletra) и саквинавир (Invirase); иматиниб (Gleevec); модафинил (Provigil); нефазодон; други 
химиотерапевтични лекарства за рак, рифампин (Rifadin, Rimactane, в Rifamate, в Rifater) и верапамил 
(Calan, Verelan, в Tarka).

кажете на Вашия лекар какви билкови продукти приемате, особено жълт кантарион. Не трябва да приемате 
жълт кантарион, докато приемате олапариб.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали проблеми с белите дробове или дишането, или бъбречно или чернодробно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или планирате да станете баща на дете. Може да се 

наложи да си направите тест за бременност преди да започнете лечението. Не трябва да забременявате, докато приемате 

олапариб. Трябва да използвате ефективен контрол на раждаемостта, за да предотвратите бременност по време на лечението 

с олапариб и поне 6 месеца след последната доза. Ако сте мъж и партньорът ви може да забременее, трябва да използвате 

ефективен контрол на раждаемостта по време на лечението с олапариб таблетки и в продължение на 3 месеца след 

последната доза. Говорете с Вашия лекар за методите за контрол на раждаемостта, които ще работят за Вас. Ако 

забременеете, докато приемате олапариб, незабавно се обадете на Вашия лекар. Олапариб може да навреди на плода.

кажете на Вашия лекар, ако кърмите. Не кърмете, докато приемате олапариб и 1 месец след 
последната доза.

трябва да знаете, че не трябва да дарявате сперма, докато приемате олапариб таблетки и 3 
месеца след последната доза.
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какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Не яжте грейпфрут или севилски портокали (понякога се използват в мармалади) и не пийте сок от грейпфрут или 

портокалов сок от Севиля, докато приемате това лекарство.

какво да правя, ако пропусна доза?

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?

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

гадене

повръщане

диария

запек

киселини в стомаха

главоболие

намален апетит

болки в мускулите, ставите или гърба

умора

стомашна болка или дискомфорт

промени във вкуса

болка в устата или рани

тревожност

депресия

суха кожа

сърбеж

обрив

затруднено заспиване или оставане на заспиване

болка при уриниране

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

треска, задух, кашлица или хрипове

недостиг на въздух
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слабост

изключителна умора

отслабване

необичайни синини или кървене

бледа кожа

кръв в урината или изпражненията

висока температура, втрисане, кашлица, възпалено гърло или други признаци на инфекция

болка, чувствителност, зачервяване или подуване на единия крак

болка в гърдите или стягане; недостиг на въздух; кашлица с кръв; или бързо дишане

Олапариб 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).

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]

Unneeded medications should be disposed of in special ways to ensure that pets, children, and other people 
cannot consume them. However, you should not flush this medication down the toilet. Instead, the best way to 
dispose of your medication is through a medicine take-back program. Talk to your pharmacist or contact your 
local garbage/recycling department to learn about take-back programs in your community. See the FDA's Safe 
Disposal of Medicines website (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p] ) for more information if you do 
not have access to a take-back program.

n case of emergency/overdose

In case of overdose, call the poison control helpline at 1-800-222-1222. Information is also available online at https://

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?
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Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар може да назначи лабораторен тест, преди да започнете 

лечението, за да види дали състоянието Ви може да се лекува с олапариб. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни 

изследвания по време на лечението Ви, за да провери реакцията на тялото Ви към олапариб.

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.
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