
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
VERZENIO®(ver-ZEN-ee-oh)

(abemaciclib)
таблетки

Каква е най-важната информация, която трябва да знам за VERZENIO? VERZENIO може 

да причини сериозни нежелани реакции, включително:

• диария. Диарията е често срещана при лечение с VERZENIO и понякога може да бъде тежка. Диарията може да причини 
дехидратация или инфекция. Най-честото време за развитие на диария е през първия месец от лечението с VERZENIO. Ако развиете 
диария по време на лечение с VERZENIO, вашият доставчик на здравни услуги може да ви каже временно да спрете приема на 
VERZENIO, да спрете лечението си или да намалите дозата си.

– Ако имате разхлабени изпражнения,започнете да приемате антидиарийно лекарство (като лоперамид), пийте повече течности и 
уведомете незабавно Вашия лекар.

• Нисък брой на белите кръвни клетки (неутропения).Ниският брой на белите кръвни клетки е често срещан по време на лечението с VERZENIO и 
може да причини сериозни инфекции, които могат да доведат до смърт. Вашият доставчик на здравни услуги трябва да провери броя на белите 
кръвни клетки преди и по време на лечението. Ако развиете нисък брой на белите кръвни клетки по време на лечението с VERZENIO, вашият 
доставчик на здравни услуги може да ви каже временно да спрете приема на VERZENIO, да намалите дозата си или да изчакате, преди да започнете 
следващия месец на лечение.Уведомете незабавно вашия доставчик на здравни услуги, ако имате признаци и симптоми на нисък брой на 
белите кръвни клетки или инфекции, като треска и втрисане.

• Проблеми с белите дробове.VERZENIO може да причини тежко или животозастрашаващо възпаление на белите дробове по време на лечението, което може да 
доведе до смърт. Ако развиете белодробни проблеми по време на лечението с VERZENIO, вашият доставчик на здравни услуги може да ви каже временно да 
спрете приема на VERZENIO, да намалите дозата си или да спрете лечението. Уведомете незабавно вашия доставчик на здравни услуги, ако имате нови или 
влошаващи се симптоми, включително:

– затруднено дишане или задух
– кашлица със или без слуз
- болка в гърдите

• Проблеми с черния дроб.VERZENIO може да причини сериозни чернодробни проблеми. Вашият доставчик на здравни услуги трябва да направи кръвни 
изследвания, за да провери черния Ви дроб преди и по време на лечението с VERZENIO. Ако развиете чернодробни проблеми по време на лечението с VERZENIO, 
Вашият доставчик на здравни услуги може да намали Вашата доза или да спре лечението Ви. Уведомете незабавно вашия доставчик на здравни услуги, ако имате 
някой от следните признаци и симптоми на чернодробни проблеми:

– чувство на силна умора
– болка в горната дясна част на корема (корема)

- загуба на апетит
– кървене или синини по-лесно от нормалното

• Кръвни съсиреци във вените ви или в артериите на белите ви дробове.VERZENIO може да причини сериозни кръвни съсиреци, които са довели 
до смърт. Ако развиете кръвни съсиреци по време на лечение с VERZENIO, Вашият доставчик на здравни услуги може да Ви каже временно да спрете 
приема на VERZENIO. Уведомете незабавно вашия доставчик на здравни услуги, ако получите някой от следните признаци и симптоми на кръвен 
съсирек:

– болка или подуване на ръцете или краката
– недостиг на въздух
- болка в гърдите

– учестено дишане
– ускорен сърдечен ритъм

Вижте „Какви са възможните странични ефекти на VERZENIO?“ за повече информация относно страничните ефекти.
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Какво е VERZENIO?

VERZENIO е лекарство с рецепта, което се използва:

• в комбинация с ендокринна терапия (тамоксифен или инхибитор на ароматаза) за лечение на възрастни с хормонален рецептор (HR) - положителен, 
човешки епидермален растежен фактор 2 (HER2) - отрицателен, положителен възел, ранен рак на гърдата с висок риск от появата обратно, както е 
определено от вашия доставчик на здравни услуги.

• в комбинация с инхибитор на ароматаза като първата ендокринна терапия за лечение на жени, преминали през менопауза 
(постменопауза), и мъже, с положителен хормонален рецептор (HR), човешки епидермален растежен фактор 2 (HER2)-
отрицателна гърда рак, който се е влошил или се е разпространил в други части на тялото (метастатичен).

• в комбинация с фулвестрант за лечение на възрастни с хормонален рецептор (HR)-положителен, човешки епидермален растежен фактор 
2 (HER2)-отрицателен рак на гърдата, който се е влошил или разпространил в други части на тялото (метастатичен) и чието заболяване 
е прогресирало след ендокринна терапия.

- самостоятелно за лечение на възрастни с HR-положителен, HER2-отрицателен рак на гърдата, който се е влошил или който се е разпространил в 
други части на тялото (метастатичен) и чието заболяване е прогресирало след ендокринна терапия и предишна химиотерапия.

Когато VERZENIO се използва в комбинация с фулвестрант, тамоксифен или инхибитор на ароматаза, прочетете също информацията за пациента 
за предписания продукт. Попитайте вашия доставчик на здравни услуги, ако не сте сигурни.

Не е известно дали VERZENIO е безопасен и ефективен при деца.

Преди да приемете VERZENIO, кажете на вашия доставчик на здравни услуги за всички ваши медицински състояния, включително ако:

• имате висока температура, втрисане или някакви други признаци на инфекция.

• имате анамнеза за кръвни съсиреци във вените.

• имате проблеми с белите дробове или дишането.

• имате проблеми с черния дроб или бъбреците.

• сте бременна или планирате да забременеете. VERZENIO може да навреди на вашето неродено бебе.

Жени, които могат да забременеят:

– Вашият доставчик на здравни услуги ще направи тест за бременност, преди да започнете лечение с VERZENIO.

– Трябва да използвате ефективен контрол на раждаемостта (контрацепция) по време на лечението с VERZENIO и в продължение на 3 седмици 
след последната доза VERZENIO.

– Уведомете незабавно вашия доставчик на здравни услуги, ако забременеете или мислите, че сте бременна по време на лечението с 
VERZENIO.

• кърмите или планирате да кърмите. Не е известно дали VERZENIO преминава в кърмата Ви. Не кърмете по 
време на лечение с VERZENIO и поне 3 седмици след последната доза VERZENIO.

Кажете на вашия доставчик на здравни услуги за всички лекарства, които приемате,включително лекарства с рецепта и лекарства без рецепта, 
витамини и билкови добавки. VERZENIO може да повлияе на начина на действие на други лекарства, а други лекарства могат да повлияят на действието 
на VERZENIO, причинявайки сериозни нежелани реакции.

Особено кажете на вашия доставчик на здравни услуги, ако приемате лекарство, което съдържа кетоконазол.

Запознайте се с лекарствата, които приемате. Съхранявайте списък с тях, за да покажете на вашия доставчик на здравни услуги или фармацевт, когато получите ново 

лекарство.

Как трябва да приемам VERZENIO?

• Приемайте VERZENIO точно както Ви е казал Вашият доставчик на здравни услуги.

• Вашият доставчик на здравни услуги може да промени дозата Ви, ако е необходимо. Не спирайте приема на VERZENIO и не променяйте дозата, без да говорите с 
вашия доставчик на здравни услуги.

• VERZENIO може да се приема със или без храна.
• Поглъщайте таблетките VERZENIO цели. Не дъвчете, смачквайте или разделяйте таблетките преди поглъщане. Не приемайте VERZENIO 

таблетки, ако са счупени, напукани или повредени.

• Приемайте дозите си VERZENIO приблизително по едно и също време всеки ден.

• Ако повръщате или пропуснете доза VERZENIO, вземете следващата си доза в редовното време. Не приемайте 2 дози VERZENIO 
едновременно, за да компенсирате пропуснатата доза.



Какво трябва да избягвам по време на лечението с VERZENIO?

• Избягвайте приема на кетоконазол по време на лечение с VERZENIO. Кажете на вашия доставчик на здравни услуги, ако приемате лекарство, което 
съдържа кетоконазол.

• Избягвайте грейпфрут и продукти, които съдържат грейпфрут по време на лечение с VERZENIO. Грейпфрутът може да увеличи 
количеството на VERZENIO в кръвта Ви.

Какви са възможните нежелани реакции на VERZENIO? VERZENIO 

може да причини сериозни нежелани реакции, включително:

• Виж“Каква е най-важната информация, която трябва да знам за VERZENIO?“

Най-честите нежелани реакции на VERZENIO включват:

• гадене
• инфекции
• нисък брой червени кръвни клетки (анемия)
• намален апетит
• главоболие
• изтъняване на косата или косопад (алопеция)

VERZENIO може да причини проблеми с фертилитета при мъжете. Това може да повлияе на способността ви да станете баща на дете. Говорете с вашия 
доставчик на здравни услуги, ако това ви притеснява.

Това не са всички възможни нежелани реакции на VERZENIO. За повече информация попитайте вашия доставчик на здравни услуги или фармацевт. Обадете се на 

вашия доставчик на здравни услуги за медицински съвет относно нежелани реакции. Можете да съобщите нежелани реакции на FDA на 1-800-FDA-1088.

• болка в корема
• умора
• нисък брой на белите кръвни клетки (левкопения)
• повръщане
• нисък брой тромбоцити (тромбоцитопения)

Как трябва да съхранявам VERZENIO?

• Съхранявайте VERZENIO при стайна температура между 68°F до 77°F (20°C до 25°C). 

Съхранявайте VERZENIO и всички лекарства на място, недостъпно за деца.

Обща информация за безопасното и ефективно използване на VERZENIO.

Лекарствата понякога се предписват за цели, различни от изброените в листовката с информация за пациента. Не използвайте 
VERZENIO за състояние, за което не е предписано. Не давайте VERZENIO на други хора, дори ако имат същите симптоми, които имате. 
Може да им навреди. Можете да попитате вашия фармацевт или доставчик на здравни услуги за повече информация относно 
VERZENIO, която е написана за здравни специалисти.

Какви са съставките на VERZENIO?

Активна съставка:абемациклиб
Неактивни съставки:микрокристална целулоза 102, микрокристална целулоза 101, лактоза монохидрат, кроскармелоза натрий, 
натриев стеарил фумарат, силициев диоксид.
Съставки за цветна смес:поливинил алкохол, титанов диоксид, полиетилен гликол, талк, железен оксид жълт, железен оксид червен. 
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За повече информация посетете www.verzenio.com или се обадете на 1-800-545-5979.
Тази информация за пациента е одобрена от Американската администрация по храните и лекарствата. Ревизия: октомври 2021 г


