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Care sunt cele mai importante informații pe care ar trebui să le știu despre VERZENIO? 

VERZENIO poate provoca reacții adverse grave, inclusiv:

• Diaree. Diareea este frecventă în timpul tratamentului cu VERZENIO și poate fi uneori severă. Diareea vă poate determina să dezvoltați 
deshidratare sau o infecție. Cel mai frecvent moment pentru a dezvolta diaree este în prima lună de tratament cu VERZENIO. Dacă dezvoltați 
diaree în timpul tratamentului cu VERZENIO, furnizorul dumneavoastră de asistență medicală vă poate spune să încetați temporar să luați 
VERZENIO, să întrerupeți tratamentul sau să vă reduceți doza.

– Dacă aveți scaune moale,începeți să luați un medicament antidiareic (cum ar fi loperamida), beți mai multe lichide și spuneți 
imediat medicului dumneavoastră.

• Număr scăzut de globule albe (neutropenie).Numărul scăzut de celule albe din sânge este frecvent în timpul tratamentului cu VERZENIO 
și poate provoca infecții grave care pot duce la deces. Furnizorul dumneavoastră de asistență medicală ar trebui să vă verifice numărul de 
celule albe din sânge înainte și în timpul tratamentului. Dacă aveți un număr scăzut de globule albe în timpul tratamentului cu VERZENIO, 
medicul dumneavoastră vă poate spune să încetați temporar să luați VERZENIO, să vă reduceți doza sau să așteptați înainte de a începe 
următoarea lună de tratament.Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă aveți semne și simptome de număr scăzut de globule 
albe sau infecții, cum ar fi febră și frisoane.

• Probleme pulmonare.VERZENIO poate provoca inflamație severă sau care pune viața în pericol a plămânilor în timpul tratamentului, care 
poate duce la deces. Dacă dezvoltați probleme pulmonare în timpul tratamentului cu VERZENIO, medicul dumneavoastră vă poate spune să 
încetați temporar să luați VERZENIO, să vă reduceți doza sau să opriți tratamentul. Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă aveți 
simptome noi sau care se agravează, inclusiv:

– dificultăți de respirație sau dificultăți de respirație
– tuse cu sau fără mucus
- dureri în piept

• Probleme hepatice.VERZENIO poate provoca probleme hepatice grave. Furnizorul dumneavoastră de asistență medicală ar trebui să facă analize de 
sânge pentru a vă verifica ficatul înainte și în timpul tratamentului cu VERZENIO. Dacă aveți probleme hepatice în timpul tratamentului cu VERZENIO, 
medicul dumneavoastră vă poate reduce doza sau vă poate opri tratamentul. Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre 
următoarele semne și simptome de probleme hepatice:

– te simti foarte obosit
– durere în partea dreaptă sus a zonei stomacului 
(abdomen)

- pierderea poftei de mâncare

– sângerări sau vânătăi mai ușor decât în   mod normal

• Cheaguri de sânge în vene sau în arterele plămânilor.VERZENIO poate provoca cheaguri de sânge grave care au dus la deces. Dacă 
dezvoltați cheaguri de sânge în timpul tratamentului cu VERZENIO, medicul dumneavoastră vă poate spune să încetați temporar să luați 
VERZENIO. Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele semne și simptome ale unui cheag de sânge:

– durere sau umflare la nivelul brațelor sau picioarelor

– dificultăți de respirație
- dureri în piept

– respirație rapidă
– ritm cardiac rapid

Consultați „Care sunt posibilele efecte secundare ale VERZENIO?” pentru mai multe informații despre efectele secundare.
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Ce este VERZENIO?

VERZENIO este un medicament pe bază de rețetă utilizat:

• în asociere cu terapia endocrină (tamoxifen sau un inhibitor de aromatază) pentru a trata adulții cu receptor hormonal (HR)-pozitiv, receptorul 2 
al factorului de creștere epidermic uman (HER2)-negativ, ganglion pozitiv, cancer de sân precoce cu risc crescut de apariție înapoi, după cum 
a stabilit furnizorul dumneavoastră de asistență medicală.

• în combinație cu un inhibitor de aromatază ca prima terapie pe bază de endocrin pentru a trata femeile care au trecut prin 
menopauză (postmenopauză) și bărbații, cu receptorul hormonal (HR) pozitiv, receptorul 2 al factorului de creștere epidermic 
uman (HER2) negativ cancer care s-a agravat sau care s-a răspândit în alte părți ale corpului (metastatic).

• în asociere cu fulvestrant pentru a trata adulți cu receptori hormonali (HR) pozitivi, receptorul 2 al factorului de creștere 
epidermic uman (HER2) negativ, cancer de sân care sa agravat sau sa răspândit în alte părți ale corpului (metastatic) și a 
cărui boală a progresat după terapie endocrina.

- singur pentru a trata adulții cu cancer de sân HR-pozitiv, HER2-negativ care s-a agravat sau care s-a răspândit în alte 
părți ale corpului (metastatic) și a căror boală a progresat după terapia endocrină și chimioterapie anterioară.

Când VERZENIO este utilizat în combinație cu fulvestrant, tamoxifen sau un inhibitor de aromatază, citiți, de asemenea, Informațiile 
pentru pacient pentru produsul prescris. Întrebați medicul dumneavoastră dacă nu sunteți sigur.
Nu se știe dacă VERZENIO este sigur și eficient la copii.

Înainte de a lua VERZENIO, spuneți medicului dumneavoastră despre toate afecțiunile dumneavoastră medicale, inclusiv dacă:

• aveți febră, frisoane sau orice alt semn de infecție.
• aveți antecedente de cheaguri de sânge în vene.

• aveți probleme cu plămânii sau respirația.

• aveţi probleme cu ficatul sau rinichii.

• sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. VERZENIO poate dăuna copilului dumneavoastră nenăscut.

Femeile care pot rămâne însărcinate:

– Furnizorul dumneavoastră de asistență medicală va face un test de sarcină înainte de a începe tratamentul cu VERZENIO.

– Trebuie să utilizați un control al nașterii (contracepție) eficient în timpul tratamentului cu VERZENIO și timp de 3 săptămâni după ultima 
doză de VERZENIO.

– Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă rămâneți gravidă sau credeți că sunteți gravidă în timpul tratamentului cu 
VERZENIO.

• alăptează sau intenționează să alăpteze. Nu se știe dacă VERZENIO trece în laptele dumneavoastră matern. Nu alăptați în 
timpul tratamentului cu VERZENIO și cel puțin 3 săptămâni după ultima doză de VERZENIO.

Spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați,inclusiv medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, 
vitamine și suplimente pe bază de plante. VERZENIO poate afecta modul în care acționează alte medicamente, iar alte medicamente pot afecta modul în care 
acționează VERZENIO, cauzând reacții adverse grave.

Mai ales spuneți medicului dumneavoastră dacă luați un medicament care conține ketoconazol.
Aflați care sunt medicamentele pe care le luați. Păstrați o listă a acestora pentru a-i arăta furnizorului de asistență medicală sau farmacistului atunci când primiți un 
medicament nou.

Cum ar trebui să iau VERZENIO?

• Luați VERZENIO exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră.
• Furnizorul dumneavoastră de asistență medicală vă poate schimba doza dacă este necesar. Nu încetați să luați VERZENIO și nu modificați doza fără a discuta cu furnizorul 

dumneavoastră de asistență medicală.

• VERZENIO poate fi luat cu sau fără alimente.
• Înghiţiţi comprimatele VERZENIO întregi. Nu mestecați, zdrobiți sau împărțiți comprimatele înainte de a le înghiți. Nu luați comprimatele 

VERZENIO dacă sunt sparte, crăpate sau deteriorate.

• Luaţi-vă dozele de VERZENIO aproximativ la aceeaşi oră în fiecare zi.
• Dacă vărsaţi sau omiteţi o doză de VERZENIO, luaţi următoarea doză la ora dumneavoastră obişnuită. Nu luați 2 doze de VERZENIO în 

același timp pentru a compensa doza omisă.



Ce ar trebui să evit în timpul tratamentului cu VERZENIO?

• Evitaţi să luaţi ketoconazol în timpul tratamentului cu VERZENIO. Spuneți medicului dumneavoastră dacă luați un medicament care 
conține ketoconazol.

• Evitați grepfrutul și produsele care conțin grapefruit în timpul tratamentului cu VERZENIO. Grapefruitul poate crește cantitatea de 
VERZENIO din sângele dumneavoastră.

Care sunt posibilele efecte secundare ale VERZENIO? 

VERZENIO poate provoca reacții adverse grave, inclusiv:

• Vedea„Care sunt cele mai importante informații pe care ar trebui să le știu despre VERZENIO?”

Cele mai frecvente efecte secundare ale VERZENIO includ:

• greață
• infectii
• număr scăzut de globule roșii (anemie)
• scăderea apetitului
• durere de cap
• rărirea sau căderea părului (alopecie)

VERZENIO poate provoca probleme de fertilitate la bărbați. Acest lucru vă poate afecta capacitatea de a avea un copil. Discutați cu furnizorul dumneavoastră de asistență 
medicală dacă acest lucru vă preocupă.

Acestea nu sunt toate efectele secundare posibile ale VERZENIO. Pentru mai multe informații, întrebați furnizorul de servicii medicale sau farmacistul. Sună-
ți furnizorul de asistență medicală pentru sfaturi medicale despre efectele secundare. Puteți raporta reacțiile adverse la FDA la 1-800-FDA-1088.

• durere abdominală
• oboseala
• număr scăzut de globule albe (leucopenie)
• vărsături
• număr scăzut de trombocite (trombocitopenie)

Cum ar trebui să păstrez VERZENIO?

• Păstrați VERZENIO la temperatura camerei între 68°F și 77°F (20°C și 25°C). Nu 
lăsați VERZENIO și toate medicamentele la îndemâna copiilor.
Informații generale despre utilizarea sigură și eficientă a VERZENIO.
Medicamentele sunt uneori prescrise în alte scopuri decât cele enumerate într-un prospect cu informații pentru pacient. Nu utilizați VERZENIO pentru o 
afecțiune pentru care nu a fost prescris. Nu administrați VERZENIO altor persoane, chiar dacă au aceleași simptome pe care le aveți dumneavoastră. Le 
poate dăuna. Puteți solicita farmacistului sau furnizorului de servicii medicale mai multe informații despre VERZENIO, care sunt scrise pentru 
profesioniștii din domeniul sănătății.

Care sunt ingredientele din VERZENIO?

Ingredient activ:abemaciclib
Ingrediente inactive:celuloză microcristalină 102, celuloză microcristalină 101, lactoză monohidrat, croscarmeloză 
sodică, stearil fumarat de sodiu, dioxid de siliciu.
Ingredientele amestecului de culori:alcool polivinilic, dioxid de titan, polietilen glicol, talc, oxid de fier galben, oxid de fier roșu. 

Comercializat de: Lilly USA, LLC, Indianapolis, IN 46285, SUA Drepturi de autor © 2017, 2021, Eli Lilly and Company. Toate drepturile 

rezervate. VER-0004-PPI-20211012

Pentru mai multe informații, accesați www.verzenio.com sau sunați la 1-800-545-5979.
Aceste informații despre pacient au fost aprobate de Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente. Revizuit: octombrie 2021


