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osimertinib
olarak telaffuz edilir (oh'' sim er' ti ucu)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Osimertinib, yetişkinlerde tümör(ler) ameliyatla çıkarıldıktan sonra belirli bir tür küçük hücreli olmayan akciğer 
kanserinin (KHDAK) geri dönmesini önlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Ayrıca yetişkinlerde vücudun diğer 
bölgelerine yayılmış belirli bir KHDAK tipi için ilk tedavi olarak kullanılır. Osimertinib, diğer benzer kemoterapi ilaçları 
ile başarılı bir şekilde tedavi edilemeyen yetişkinlerde vücudun diğer bölgelerine yayılmış belirli KHDAK tiplerini 
tedavi etmek için de kullanılır. Osimertinib, kinaz inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kanser hücrelerine 
çoğalma sinyali veren anormal proteinin etkisini bloke ederek çalışır. Bu, kanser hücrelerinin yayılmasını 
durdurmaya veya yavaşlatmaya yardımcı olur ve tümörleri küçültmeye yardımcı olabilir.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Osimertinib, ağızdan alınacak bir tablet olarak gelir. Genellikle günde bir kez yemekle birlikte veya yemeksiz 
alınır. Tedavinizin uzunluğu, bu ilacın sizin için ne kadar iyi çalıştığına ve yaşadığınız yan etkilere bağlıdır. 
Osimertinib'i her gün yaklaşık aynı saatte alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve 
anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Osimertinib'i aynen 
anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Tabletleri yutamıyorsanız, tableti 4 yemek kaşığı (2 oz [60 mL]) suya koyun ve tablet küçük parçalar haline 
gelene kadar karıştırın. Karışımı hemen iç. Kullandığınız kaba bir bardak suya (8 oz [240 mL]) başka bir 
yarım bardak (4 oz [120 mL]) dökün, durulayın ve tam osimertinib dozu aldığınızdan emin olmak için için. 
Osimertinib tableti çözmek için karbonatlı su veya başka bir sıvı kullanmayın. Tableti ezmeyin veya 
karışımı ısıtmayın. Nazogastrik (NG) tüpünüz varsa, doktorunuz veya eczacınız bu karışımın NG tüpünden 
nasıl verileceğini size açıklayacaktır.

Doktorunuz, yaşadığınız yan etkilere bağlı olarak tedavinizi geçici veya kalıcı olarak durdurabilir veya 
osimertinib dozunuzu azaltabilir. Tedaviniz sırasında nasıl hissettiğiniz hakkında doktorunuzla 
konuştuğunuzdan emin olun. Doktorunuzla konuşmadan osimertinib almayı bırakmayınız.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
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özel önlemler almalı mıyım?

Osimertinib almadan önce,

osimertinib'e, diğer ilaçlara veya osimertinib tabletin içindeki herhangi bir bileşene alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

doktorunuza ve eczacınıza hangi reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini aldığınızı veya 
almayı planladığınızı söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: anagrelid (Agrylin); 
arsenik trioksit (Trisenox); karbamazepin (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril); klorokin (Aralen); 
klorpromazin; silostazol (Pletal); sitalopram (Celexa); donepezil (Aricept); essitalopram (Lexapro); haloperidol 
(Haldol); kalp veya tansiyon ilaçları; metadon (Dolophine, Metadose); oksaliplatin (Eloksatin); fenitoin 
(Dilantin, Phenytek); pimozid (Orap); kinidin (Nuedexta'da); rifampin (Rifadin, Rimactane, Rifamate, 
Rifater'de); rosuvastatin (Crestor); sülfasalazin (Azulfidin); tioridazin; topotekan (Hycamtin); ve vandetanib 
(Caprelsa). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi 
gerekebilir. Diğer birçok ilaç da osimertinib ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da 
dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

Doktorunuza hangi bitkisel ürünleri, özellikle de sarı kantaron (St. John's wort) aldığınızı söyleyin. Doktorunuz 
muhtemelen size osimertinib alırken sarı kantaron almamanızı söyleyecektir.

doktorunuza uzun QT sendromunuz olup olmadığını söyleyin (bayılma veya ani ölüme neden 
olabilecek düzensiz kalp atışı geliştirme riskini artıran durum); düzensiz kalp atışı; kalp yetmezliği 
(kalbin vücudun diğer bölgelerine yeterince kan pompalayamaması durumu); kanınızdaki normal 
sodyum, potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeylerinden daha yüksek veya daha düşük; göz 
problemleri; veya diğer akciğer koşulları.

osimertinib'in kadınlarda ve erkeklerde doğurganlığı azaltabileceğini bilmelisiniz. Ancak, sizin veya 
eşinizin hamile kalamayacağını varsaymamalısınız. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız 
doktorunuza söyleyiniz. Tedaviye başlamadan önce hamilelik testi yaptırmanız ve osimertinib 
kullanırken hamile kalmamanız gerekir. Osimertinib ile tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan sonraki 
6 hafta boyunca etkili doğum kontrolü kullanın. Erkekseniz ve eşiniz hamile kalabilirse, tedaviniz 
sırasında ve son dozunuzdan sonraki 4 ay boyunca etkili doğum kontrolü uygulamalısınız. Sizin için işe 
yarayacak doğum kontrol yöntemleri hakkında doktorunuzla konuşun. Osimertinib kullanırken siz veya 
eşiniz hamile kalırsanız derhal doktorunuzu arayın. Osimertinib fetüse zarar verebilir.

Emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan 2 
hafta sonra emzirmemenizi söyleyebilir.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Bir dozu geç almayın veya 
kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Osimertinib yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:
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ishal

kabızlık

döküntü

kaşıntı

kuru veya çatlayan cilt

egzama

mide bulantısı

kusma

iştah kaybı

ağızda şişlik veya yaralar

sırt ağrısı

şişme, kızarıklık, ağrı, yarılma, kırılma ve tırnak yatağından ayrılma veya kayıp dahil tırnak değişiklikleri

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

hızlı veya hızlı kalp atışı; nefes darlığı; ayak bileklerinde veya ayaklarda şişme veya sersemlik hissi

ateş; yeni veya kötüleşen nefes darlığı; nefes almada zorluk veya öksürük

ciltte kabarma veya soyulma

kollarda, alt bacaklarda veya kalçalarda mor lekeler, kızarıklık veya kurdeşen

göğüs ağrısı

Aşırı yorgunluk

şişmiş, kırmızı, gözyaşı veya ağrılı gözler; ışığa duyarlılık; veya görme değişiklikleri

Osimertinib başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve 
aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara dirençli 

olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir 

yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için her zaman emniyet kapaklarını kilitleyin.
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ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun – yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.
http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla 
konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web 
sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa 
daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, osimertinib almanızın sizin için güvenli 

olduğundan emin olmak ve vücudunuzun ilaca verdiği yanıtı kontrol etmek için tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında bazı kalp 

fonksiyon testleri isteyecektir. Doktorunuz ayrıca, tedaviye başlamadan önce kanserinizin osimertinib ile tedavi edilip 

edilemeyeceğini öğrenmek için bir laboratuvar testi isteyebilir.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri

Tagrisso®
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