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Osimertinib
pronunțat ca (oh'' sim er' ti nib)

de ce este prescris acest medicament?

Osimertinib este utilizat pentru a ajuta la prevenirea revenirii unui anumit tip de cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) după ce tumora 

(tumorile) a fost îndepărtată prin intervenție chirurgicală la adulți. De asemenea, este utilizat ca prim tratament pentru un anumit tip de 

NSCLC care s-a răspândit în alte părți ale corpului la adulți. Osimertinib este, de asemenea, utilizat pentru a trata anumite tipuri de NSCLC 

care s-au răspândit în alte părți ale corpului la adulți care nu au putut fi tratați cu succes cu alte medicamente similare pentru 

chimioterapie. Osimertinib 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 și poate ajuta la micșorarea tumorilor.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Osimertinib se prezintă sub formă de tablete de luat pe cale orală. De obicei, se ia cu sau fără alimente o dată pe zi. Durata 

tratamentului depinde de cât de bine funcționează acest medicament pentru dumneavoastră și de efectele secundare pe care le 

aveți. Luați osimertinib aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. 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 osimertinib exact conform 

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

Dacă nu puteți înghiți tabletele, puneți tableta în 4 linguri (2 oz [60 ml]) de apă și amestecați până când tableta este în 

bucăți mici. Bea amestecul imediat. Turnați încă o jumătate de cană (4 oz [120 ml]) într-o cană de apă (8 oz [240 ml]) în 

recipientul pe care l-ați folosit, clătiți și beți pentru a vă asigura că obțineți doza completă de osimertinib. Nu utilizați apă 

carbogazoasă sau orice alt lichid pentru a dizolva comprimatul de osimertinib. Nu zdrobiți tableta și nu încălziți amestecul. 

Dacă aveți o sondă nazogastrică (NG), medicul dumneavoastră sau farmacistul vă va explica cum să administrați acest 

amestec printr-o sondă NG.

Medicul dumneavoastră vă poate opri temporar sau definitiv tratamentul sau vă poate reduce doza de osimertinib, în   funcție 

de reacțiile adverse pe care le aveți. Asigurați-vă că discutați cu medicul dumneavoastră despre cum vă simțiți în timpul 

tratamentului. Nu încetați să luați osimertinib fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.
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ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua osimertinib,

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

ingredientele comprimatului de osimertinib. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate și fără prescripție medicală, vitamine, 
suplimente nutritive luați sau intenționați să luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: anagrelidă 
(Agrylin); trioxid de arsen (Trisenox); carbamazepină (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril); clorochină (Aralen); 
clorpromazină; cilostazol (Pletal); citalopram (Celexa); donepezil (Aricept); escitalopram (Lexapro); haloperidol (Haldol); 
medicamente pentru inima sau tensiunea arterială; metadonă (dolofină, metadoză); oxaliplatina (Eloxatin); fenitoină 
(Dilantin, Phenytek); pimozidă (Orap); chinidină (în Nuedexta); rifampin (Rifadin, Rimactane, în Rifamate, Rifater); 
rosuvastatină (Crestor); sulfasalazină (Azulfidine); tioridazină; topotecan (Hycamtin); și vandetanib (Caprelsa). Este 
posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție 
pentru efectele secundare. Multe alte medicamente pot interacționa, de asemenea, cu osimertinib, 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.

spuneți medicului dumneavoastră ce produse din plante luați, în special sunătoare. Medicul dumneavoastră vă 
va spune probabil să nu luați sunătoare în timp ce luați osimertinib.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată sindrom QT lung (afecțiune care crește riscul de a 
dezvolta bătăi neregulate ale inimii care poate provoca leșin sau moarte subită); bătăi neregulate ale inimii; insuficiență 
cardiacă (afecțiune în care inima nu poate pompa suficient sânge în alte părți ale corpului); niveluri mai mari sau mai 
mici decât cele normale de sodiu, potasiu, calciu sau magneziu în sângele dumneavoastră; probleme cu ochii; sau alte 
afectiuni pulmonare.

trebuie să știți că osimertinib poate scădea fertilitatea la bărbați și femei. Cu toate acestea, nu trebuie să presupuneți că 

dumneavoastră sau partenerul dumneavoastră nu puteți rămâne însărcinate. Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă 

sau intenționați să rămâneți gravidă. Va trebui să faceți un test de sarcină înainte de a începe tratamentul și nu trebuie să rămâneți 

gravidă în timp ce luați osimertinib. Utilizați un control al nașterii eficient în timpul tratamentului cu osimertinib și timp de 6 săptămâni 

după doza finală. Dacă sunteți bărbat și partenerul dumneavoastră poate rămâne însărcinată, ar trebui să utilizați un control al nașterii 

eficient în timpul tratamentului și timp de 4 luni după doza finală. Discutați cu medicul dumneavoastră despre metodele de control al 

nașterii care vă vor funcționa. Dacă dumneavoastră sau partenerul dumneavoastră rămâneți gravidă în timp ce luați osimertinib, 

adresați-vă imediat medicului dumneavoastră. Osimertinib poate dăuna fătului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Medicul dumneavoastră vă poate spune să nu alăptați în timpul 
tratamentului și timp de 2 săptămâni după doza finală.

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?

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

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Osimertinib poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 
simptome este severe sau nu dispare:

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a616005.html 2/5



14.04.22, 14:57 Osimertinib: MedlinePlus informații despre medicamente

diaree

constipație

eczemă

mâncărime

piele uscată sau crăpată

eczemă

greaţă

vărsături

pierderea poftei de mâncare

umflare sau răni în gură

dureri de spate

modificări ale unghiilor, inclusiv umflare, roșeață, durere, despicare, rupere și separare sau pierdere de patul unghiei

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat 
medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

bătăi rapide sau bătătoare ale inimii; dificultăți de respirație; umflarea gleznelor sau picioarelor sau senzație de amețeală

febră; dificultăți de respirație nouă sau care se agravează; dificultăți de respirație sau tuse

vezicule sau descuamarea pielii

pete violete, roșeață sau urticarie pe brațe, picioare sau fese

dureri în piept

oboseală extremă

ochi umflați, roșii, lacrimați sau dureroși; sensibilitate la lumină; sau modificări ale vederii

Osimertinib poate 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 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
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și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur – unul care este sus și 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 lahttps://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.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda anumite teste ale funcției cardiace 

înainte și în timpul tratamentului pentru a se asigura că este sigur să luați osimertinib și pentru a verifica răspunsul organismului dumneavoastră la 

medicament. De asemenea, medicul dumneavoastră poate comanda un test de laborator înainte de a începe tratamentul pentru a afla dacă 

cancerul dumneavoastră poate fi tratat cu osimertinib.

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

Tagrisso®
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