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VERZENIO®(ver-ZEN-ee-oh)

(abemaciclib)
tabletler

VERZENIO hakkında bilmem gereken en önemli bilgi nedir? VERZENIO, 

aşağıdakileri içeren ciddi yan etkilere neden olabilir:

• İshal. VERZENIO tedavisi sırasında ishal yaygındır ve bazen şiddetli olabilir. İshal, dehidrasyon veya enfeksiyon 
geliştirmenize neden olabilir. İshalin en sık görüldüğü zaman VERZENIO tedavisinin ilk ayıdır. VERZENIO ile tedavi 
sırasında ishal geliştirirseniz, sağlık uzmanınız size VERZENIO almayı geçici olarak durdurmanızı, tedavinizi 
durdurmanızı veya dozunuzu azaltmanızı söyleyebilir.
- Gevşek dışkılarınız varsa,İshal önleyici bir ilaç (örneğin loperamid) almaya başlayın, daha fazla sıvı için ve 

hemen sağlık uzmanınıza bildirin.
• Düşük beyaz kan hücresi sayımı (nötropeni).VERZENIO ile tedavi sırasında düşük beyaz kan hücresi sayıları yaygındır ve 

ölüme yol açabilecek ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Sağlık hizmeti sağlayıcınız, tedaviden önce ve tedavi sırasında beyaz 
kan hücresi sayınızı kontrol etmelidir. VERZENIO ile tedavi sırasında düşük beyaz kan hücresi sayımı geliştirirseniz, sağlık 
uzmanınız size VERZENIO almayı geçici olarak bırakmanızı, dozunuzu düşürmenizi veya bir sonraki tedaviye başlamadan 
önce beklemenizi söyleyebilir.Düşük beyaz kan hücresi sayımı veya ateş ve titreme gibi enfeksiyon belirtileri ve 
semptomları varsa hemen sağlık uzmanınıza bildirin.

• Akciğer sorunları.VERZENIO, tedavi sırasında akciğerlerde ölüme yol açabilecek ciddi veya yaşamı tehdit eden iltihaplanmaya 
neden olabilir. VERZENIO ile tedavi sırasında akciğer sorunları geliştirirseniz, sağlık uzmanınız size VERZENIO'yu geçici olarak 
kesmenizi, dozunuzu azaltmanızı veya tedavinizi durdurmanızı söyleyebilir. Aşağıdakiler dahil herhangi bir yeni veya kötüleşen 
semptomunuz varsa hemen sağlık uzmanınıza söyleyin:
- nefes almada zorluk veya nefes darlığı
- mukuslu veya mukussuz öksürük
- göğüs ağrısı

• Karaciğer sorunları.VERZENIO ciddi karaciğer sorunlarına neden olabilir. Sağlık uzmanınız, VERZENIO ile tedaviden önce ve tedavi 
sırasında karaciğerinizi kontrol etmek için kan testleri yapmalıdır. VERZENIO ile tedavi sırasında karaciğer sorunları geliştirirseniz, 
sağlık uzmanınız dozunuzu azaltabilir veya tedavinizi durdurabilir. Karaciğer sorunlarının aşağıdaki belirti ve semptomlarından 
herhangi birine sahipseniz hemen sağlık uzmanınıza bildirin:

- çok yorgun hissetmek
– mide bölgenizin (karın) sağ üst tarafında ağrı

- iştah kaybı
- normalden daha kolay kanama veya morarma

• Damarlarınızda veya akciğerlerinizin atardamarlarında kan pıhtıları.VERZENIO, ölüme yol açan ciddi kan pıhtılarına 
neden olabilir. VERZENIO tedavisi sırasında kan pıhtıları geliştirirseniz, sağlık uzmanınız size VERZENIO almayı geçici olarak 
bırakmanızı söyleyebilir. Aşağıdaki kan pıhtısı belirti ve semptomlarından herhangi birini yaşarsanız, sağlık uzmanınıza 
hemen bildirin:
- kollarınızda veya bacaklarınızda ağrı veya şişlik
- nefes darlığı
- göğüs ağrısı

- hızlı nefes alma
- hızlı kalp atış hızı

“VERZENIO'nun olası yan etkileri nelerdir?” bölümüne bakın. yan etkiler hakkında daha fazla bilgi için.
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VERZENIO nedir?

VERZENIO, aşağıdaki durumlarda kullanılan reçeteli bir ilaçtır:

• hormon reseptörü (HR)-pozitif, insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2)-negatif, nod-pozitif, erken meme kanserine yakalanma riski 
yüksek olan yetişkinleri tedavi etmek için endokrin tedavisi (tamoksifen veya bir aromataz inhibitörü) ile kombinasyon halinde sağlık hizmeti 
sağlayıcınız tarafından belirlendiği şekilde geri dönün.

• menopoz (menopoz sonrası) geçiren kadınları ve hormon reseptörü (HR) pozitif, insan epidermal büyüme faktörü 
reseptörü 2 (HER2) negatif meme ile erkekleri tedavi etmek için ilk endokrin bazlı tedavi olarak bir aromataz inhibitörü 
ile kombinasyon halinde kötüleşen veya vücudun diğer bölgelerine yayılan kanser (metastatik).

• hormon reseptörü (HR) pozitif, insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2) negatif meme kanseri olan ve kötüleşen veya 
vücudun diğer bölgelerine yayılan (metastatik) ve sonrasında hastalığı ilerleyen yetişkinleri tedavi etmek için fulvestrant ile 
kombinasyon halinde. endokrin tedavisi.

- HR-pozitif, HER2-negatif meme kanseri olan, kötüleşen veya vücudun diğer bölgelerine yayılmış (metastatik) ve 
endokrin tedavisi ve önceki kemoterapiden sonra hastalığı ilerleyen yetişkinleri tedavi etmek için tek başına.

VERZENIO, fulvestrant, tamoksifen veya bir aromataz inhibitörü ile birlikte kullanıldığında, reçete edilen ürün için 
Hasta Bilgilerini de okuyun. Emin değilseniz sağlık uzmanınıza sorun.
VERZENIO'nun çocuklarda güvenli ve etkili olup olmadığı bilinmemektedir.

VERZENIO'yu almadan önce, aşağıdakiler de dahil olmak üzere tüm tıbbi durumlarınız hakkında sağlık uzmanınıza bilgi verin:

• ateş, titreme veya herhangi bir enfeksiyon belirtisi varsa.
• damarlarınızda kan pıhtısı geçmişi varsa.
• akciğer veya solunum problemleriniz varsa.

• karaciğer veya böbrek problemleriniz varsa.

• hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız. VERZENIO, doğmamış bebeğinize zarar verebilir.

Hamile kalabilen kadınlar:

– Sağlık uzmanınız, VERZENIO ile tedaviye başlamadan önce bir hamilelik testi yapacaktır.
– VERZENIO ile tedavi sırasında ve son VERZENIO dozundan sonraki 3 hafta boyunca etkili doğum kontrolü (doğum 

kontrolü) kullanmalısınız.
– VERZENIO ile tedaviniz sırasında hamile kalırsanız veya hamile olduğunuzu düşünüyorsanız hemen doktorunuza 
söyleyiniz.

• emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız. VERZENIO'nun anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. 
VERZENIO ile tedavi sırasında ve son VERZENIO dozundan sonra en az 3 hafta emzirmeyin.

Aldığınız tüm ilaçları sağlık uzmanınıza bildirin,reçeteli ve reçetesiz satılan ilaçlar, vitaminler ve bitkisel takviyeler 
dahil. VERZENIO diğer ilaçların çalışma şeklini etkileyebilir ve diğer ilaçlar VERZENIO'nun çalışma şeklini etkileyerek ciddi 
yan etkilere neden olabilir.
Özellikle ketokonazol içeren bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
Aldığınız ilaçları bilin. Yeni bir ilaç aldığınızda sağlık uzmanınıza veya eczacınıza göstermek için bunların bir listesini 
tutun.

VERZENIO'yu nasıl alayım?

• VERZENIO'yu tam olarak sağlık uzmanınızın size söylediği şekilde alınız.

• Sağlık uzmanınız gerekirse dozunuzu değiştirebilir. Sağlık uzmanınızla konuşmadan VERZENIO'yu almayı bırakmayın 
veya dozu değiştirmeyin.

• VERZENIO aç veya tok karnına alınabilir.
• VERZENIO tabletleri bütün olarak yutunuz. Tabletleri yutmadan önce çiğnemeyin, ezmeyin veya parçalamayın. VERZENIO tabletleri 

kırılmış, çatlamış veya hasar görmüşse almayınız.
• VERZENIO dozlarınızı her gün yaklaşık aynı saatte alın.
• Bir VERZENIO dozunu kusarsanız veya almayı unutursanız, bir sonraki dozunuzu her zamanki saatinizde alınız. Unutulan dozu telafi 

etmek için aynı anda 2 doz VERZENIO almayınız.



VERZENIO ile tedavi sırasında nelerden kaçınırım?

• VERZENIO ile tedavi sırasında ketokonazol almaktan kaçının. Ketokonazol içeren bir ilaç kullanıyorsanız sağlık 
uzmanınıza söyleyiniz.

• VERZENIO ile tedavi sırasında greyfurt ve greyfurt içeren ürünlerden kaçının. Greyfurt kanınızdaki VERZENIO 
miktarını artırabilir.

VERZENIO'nun olası yan etkileri nelerdir? VERZENIO, 

aşağıdakiler dahil ciddi yan etkilere neden olabilir:

• Görmek“VERZENIO hakkında bilmem gereken en önemli bilgi nedir?”

VERZENIO'nun en yaygın yan etkileri şunlardır:

• mide bulantısı

• enfeksiyonlar
• düşük kırmızı kan hücresi sayısı (anemi)
• iştah azalması
• baş ağrısı
• saç incelmesi veya saç dökülmesi (alopesi)

VERZENIO erkeklerde doğurganlık sorunlarına neden olabilir. Bu, çocuk sahibi olma yeteneğinizi etkileyebilir. Bu sizin için bir 
endişeyse, sağlık uzmanınızla konuşun.
Bunlar VERZENIO'nun tüm olası yan etkileri değildir. Daha fazla bilgi için doktorunuza ya da eczacınıza danışın. Yan etkiler 
hakkında tıbbi tavsiye için sağlık uzmanınızı arayın. Yan etkileri 1-800-FDA-1088'de FDA'ya bildirebilirsiniz.

• karın ağrısı
• yorgunluk
• düşük beyaz kan hücresi sayısı (lökopeni)
• kusma
• düşük trombosit sayısı (trombositopeni)

VERZENIO'yu nasıl saklamalıyım?

• VERZENIO'yu 68°F ila 77°F (20°C ila 25°C) arasındaki oda sıcaklığında saklayın. 
VERZENIO'yu ve tüm ilaçları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
VERZENIO'nun güvenli ve etkin kullanımı hakkında genel bilgiler.
İlaçlar bazen Hasta Bilgilendirme broşüründe belirtilen amaçlar dışında reçete edilir. VERZENIO'yu reçete edilmediği bir 
durumda kullanmayınız. Sizinle aynı semptomlara sahip olsalar bile, VERZENIO'yu başkalarına vermeyin. Onlara zarar 
verebilir. Sağlık profesyonelleri için yazılan VERZENIO hakkında daha fazla bilgi için eczacınıza veya sağlık uzmanınıza 
danışabilirsiniz.

VERZENIO'nun içindekiler nelerdir?

Aktif madde:abemaciclib
Aktif olmayan bileşenler:mikrokristalin selüloz 102, mikrokristalin selüloz 101, laktoz monohidrat, kroskarmeloz 
sodyum, sodyum stearil fumarat, silikon dioksit.
Renk karışımı malzemeleri:polivinil alkol, titanyum dioksit, polietilen glikol, talk, demir oksit sarısı, demir oksit kırmızısı. 
Pazarlayan: Lilly USA, LLC, Indianapolis, IN 46285, ABD Telif Hakkı © 2017, 2021, Eli Lilly and Company. Tüm hakları Saklıdır. 
VER-0004-PPI-20211012

Daha fazla bilgi için www.verzenio.com adresine gidin veya 1-800-545-5979 numaralı telefonu arayın.

Bu Hasta Bilgileri, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmıştır. Revize: Ekim 2021


