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Понатиниб
произнася се като (poe na' ti nib)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Понатиниб може да причини сериозни или животозастрашаващи кръвни съсиреци в краката или белите дробове, 

инфаркти или инсулти. Уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали кръвен съсирек в белите дробове или 

краката си; удар; високо кръвно налягане; хиперлипидемия (високи нива на холестерол в кръвта Ви); бавен, бърз или 

неравномерен сърдечен ритъм; периферно съдово заболяване (стесняване на кръвоносните съдове в стъпалата, краката 

или ръцете, което причинява изтръпване, болка или студ в тази част на тялото); сърдечен удар; или сърдечно заболяване. 

Ако получите някой от следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: болка в гърдите; недостиг на въздух; 

замаяност или припадък; внезапно объркване или проблеми с говоренето или разбирането; внезапно изтръпване или 

слабост на лицето, ръката или крака от едната страна на тялото; внезапно силно главоболие; болка в крака, ръката, гърба, 

врата или челюстта; усещане за топлина в долната част на крака;

Понатиниб може да причини сериозна или животозастрашаваща сърдечна недостатъчност (състояние, при което сърцето 

не е в състояние да изпомпва достатъчно кръв към другите части на тялото) и аритмии (ненормални сърдечни ритми). 

Кажете на Вашия лекар, ако имате или някога сте имали сърдечни проблеми, включително сърдечна недостатъчност, 

удължаване на QT интервала (неправилен сърдечен ритъм, който може да доведе до припадък, загуба на съзнание, 

гърчове или внезапна смърт); или бавен, бърз или неравномерен пулс. Ако получите някой от следните симптоми, 

незабавно се обадете на Вашия лекар: задух; болка в гърдите; бърз, неравномерен или удрящ сърдечен ритъм; 

световъртеж; или припадък.

Понатиниб може да причини сериозно или животозастрашаващо увреждане на черния дроб. Уведомете Вашия лекар, 

ако имате или някога сте имали чернодробно заболяване или проблеми с черния дроб. Ако почувствате някой от 

следните симптоми, незабавно се обадете на Вашия лекар: сърбеж, жълти очи или кожа, тъмна урина или болка или 

дискомфорт в горната част на корема.

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени изследвания преди да 

започнете и по време на лечението, за да провери реакцията на тялото ви към понатиниб.

Вашият лекар или фармацевт ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за лекарства), 

когато започнете лечение с понатиниб и всеки път, когато презареждате рецептата си. Прочетете внимателно 

информацията и попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси. Можете също да посетите уебсайта на 

Администрацията по храните и лекарствата (FDA).

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613029.html 1/6

TITLE - PONATINIB / ICLUSIG MEDICATION PATIENT
 INFORMATION IN BULGARIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-ponatinib-iclusig-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613029.html


4/122/4, 15:19 ч Понатиниб: Информация за лекарствата MedlinePlus

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

или уебсайта на производителя, за да получите ръководството за лекарства.

защо е предписано това лекарство?

Ponatinib се използва за лечение на определени видове хронична миелоидна левкемия (CML; вид рак на белите кръвни клетки), 

включително лечение при хора, които вече не могат да се възползват от други лекарства за CML или които не могат да приемат 

тези лекарства поради странични ефекти. Ponatinib се използва също за лечение на някои видове остра лимфобластна левкемия 

(ALL; вид рак на белите кръвни клетки) при хора, които вече не могат да се възползват от други лекарства за левкемия или които 

не могат да приемат тези лекарства поради странични ефекти. Ponatinib е в клас лекарства, наречени инхибитори на киназа. Той 

действа, като блокира действието на анормален протеин, който сигнализира на раковите клетки да се размножават. Това помага 

да се спре разпространението на раковите клетки.

как трябва да се използва това лекарство?

Ponatinib се предлага като таблетка за приемане през устата. Обикновено се приема веднъж дневно със или без храна. 

Приемайте понатиниб 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 понатиниб точно както е указано. Не 

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

Поглъщайте таблетките цели; не ги цепете, дъвчете или смачквайте.

Може да се наложи Вашият лекар да отложи лечението Ви, да коригира дозата Ви или да спре за постоянно лечението Ви с 

понатини в зависимост от отговора Ви към лечението и всички нежелани реакции, които изпитвате. Говорете с Вашия лекар за 

това как се чувствате по време на лечението. Продължете да приемате понатиниб, дори ако се чувствате добре. Не спирайте 

приема на понатиниб, без да говорите с 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 понатиниб,

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

таблетките понатиниб. 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: 

кетоконазол (Nizoral); лекарства за намаляване на стомашната киселина, като лансопразол (Prevacid); и рифампин (Rifadin, 

Rimactane, in Rifamate, in Rifater). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви 

наблюдава внимателно за странични ефекти. Много други лекарства също могат да взаимодействат с понатиниб, така че не 

забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък.
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уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали проблем с кървенето; диабет; панкреатит (подуване на панкреаса, 

жлеза зад стомаха, която произвежда вещества за подпомагане на храносмилането); или ако имате непоносимост към 

лактоза (неспособност за смилане на млечни продукти). Също така уведомете Вашия лекар, ако пиете или някога сте пили 

големи количества алкохол.

трябва да знаете, че понатиниб може да намали фертилитета при жените. Въпреки това, не трябва да приемате, че вие   или 

вашият партньор не можете да забременеете. Кажете на Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Ако 

сте жена, ще трябва да направите тест за бременност, преди да започнете лечението. Трябва да използвате контрол на 

раждаемостта, за да предотвратите бременност по време на лечението с понатиниб и в продължение на 3 седмици след 

спиране на приема на лекарството. Говорете с Вашия лекар за видовете контрол на раждаемостта, които ще работят за Вас. 

Ако забременеете, докато приемате понатиниб, незабавно се обадете на Вашия лекар. Понатиниб може да увреди плода.

уведомете Вашия лекар, ако кърмите или планирате да кърмите. Не трябва да кърмите, докато приемате 
понатиниб и 6 дни след последната доза.

ако ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате понатиниб. 
Ако е планирана операция, Вашият лекар ще Ви каже да спрете приема на понатиниб поне 7 дни преди операцията 
или процедурата. Вашият лекар ще Ви каже кога да започнете да приемате понатиниб отново след операцията.

трябва да знаете, че кръвното Ви налягане може да се повиши по време на лечението Ви с понатиниб. Вашият 
лекар вероятно ще следи кръвното Ви налягане по време на лечението Ви.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Не яжте големи количества грейпфрут и не пийте сок от грейпфрут, докато приемате това лекарство.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата 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?

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

обрив

суха кожа

диария

запек

косопад

бели петна или рани по устните или в устата и гърлото

загуба на апетит

отслабване

кашлица
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затруднено заспиване или оставане на заспиване

болки в гърба, костите, ставите, крайниците или мускулите

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 
изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, спрете приема на понатиниб и незабавно се обадете на 
Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

необичайни синини или кървене

кървави или черни, катранени изпражнения

кръв в урината

кърваво повръщане

необичайно вагинално кървене или по-тежко от обичайното менструално кървене

повръщане, което прилича на утайка от кафе

чести кръвотечения от носа

кашляне на кръв

сухи, червени, болезнени или раздразнени очи

чувствителност към светлина

замъглено виждане, плуване, двойно виждане или други промени в зрението

рани, които не зарастват

треска, възпалено гърло, втрисане или други признаци на инфекция

промени във вкуса; мускулна слабост; увиснали клепачи или част от лицето; изтръпване, парене, болка или загуба на 
усещане в ръцете или краката

главоболие, гърчове, объркване, проблеми с мисленето или промени или загуба на зрение

намалено уриниране

силна умора или слабост

качване на тегло

подуване на лицето, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

болка, подуване или чувствителност в корема (областта на стомаха)

гадене

повръщане

продължаваща болка, която започва в областта на стомаха, но може да се разпространи към гърба

Понатиниб 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
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(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 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]

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://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.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

висока температура, възпалено гърло, втрисане и други признаци на инфекция

бърз, неравномерен или удрящ сърдечен ритъм

умора

болка в гърдите

каква друга информация трябва да знам?

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.

рандови имена

Iclusig®
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