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Ano ang pinakamahalagang impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa VERZENIO? Ang 

VERZENIO ay maaaring magdulot ng malubhang epekto kabilang ang:

• Pagtatae. Ang pagtatae ay karaniwan sa paggamot sa VERZENIO at kung minsan ay malubha. Ang pagtatae ay maaaring magdulot sa iyo na magkaroon ng 
dehydration o impeksyon. Ang pinakakaraniwang oras para magkaroon ng pagtatae ay sa unang buwan ng paggamot sa VERZENIO. Kung nagkakaroon ka ng 
pagtatae sa panahon ng paggamot sa VERZENIO, maaaring sabihin sa iyo ng iyong healthcare provider na pansamantalang ihinto ang pag-inom ng VERZENIO, 
itigil ang iyong paggamot, o bawasan ang iyong dosis.

– Kung mayroon kang maluwag na dumi,simulan ang pag-inom ng antidiarrheal na gamot (tulad ng loperamide), uminom ng mas maraming likido, at 
sabihin kaagad sa iyong healthcare provider.

• Mababang bilang ng white blood cell (neutropenia).Ang mababang bilang ng white blood cell ay karaniwan sa panahon ng paggamot sa VERZENIO at maaaring magdulot ng 

malubhang impeksyon na maaaring humantong sa kamatayan. Dapat suriin ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang iyong mga bilang ng white blood cell bago at 

sa panahon ng paggamot. Kung magkakaroon ka ng mababang bilang ng white blood cell sa panahon ng paggamot sa VERZENIO, maaaring sabihin sa iyo ng iyong healthcare provider 

na pansamantalang ihinto ang pag-inom ng VERZENIO, bawasan ang iyong dosis, o maghintay bago simulan ang iyong susunod na buwan ng paggamot.Sabihin kaagad sa iyong 

tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang mga palatandaan at sintomas ng mababang bilang ng white blood cell o mga impeksyon, tulad ng 

lagnat at panginginig.

• Mga problema sa baga.Ang VERZENIO ay maaaring magdulot ng malubha o nagbabanta sa buhay na pamamaga ng mga baga habang ginagamot na maaaring mauwi sa 
kamatayan. Kung magkakaroon ka ng mga problema sa baga habang ginagamot ang VERZENIO, maaaring sabihin sa iyo ng iyong healthcare provider na pansamantalang 
ihinto ang pag-inom ng VERZENIO, bawasan ang iyong dosis, o itigil ang iyong paggamot. Sabihin kaagad sa iyong healthcare provider kung mayroon kang anumang bago 
o lumalalang sintomas, kabilang ang:

– problema sa paghinga o igsi ng paghinga
– ubo na may uhog man o walang
- pananakit ng dibdib

• Mga problema sa atay.Ang VERZENIO ay maaaring magdulot ng malubhang problema sa atay. Ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay dapat magsagawa ng mga 

pagsusuri sa dugo upang suriin ang iyong atay bago at sa panahon ng paggamot sa VERZENIO. Kung magkakaroon ka ng mga problema sa atay sa panahon ng paggamot sa VERZENIO, 

maaaring bawasan ng iyong healthcare provider ang iyong dosis o ihinto ang iyong paggamot. Sabihin kaagad sa iyong healthcare provider kung mayroon kang alinman sa mga 

sumusunod na palatandaan at sintomas ng mga problema sa atay:

– sobrang pagod na nararamdaman

– pananakit sa kanang itaas na bahagi ng iyong tiyan 
(tiyan)

- walang gana kumain
– mas madaling dumudugo o pasa kaysa karaniwan

• Namumuo ang dugo sa iyong mga ugat, o sa mga arterya ng iyong mga baga.Ang VERZENIO ay maaaring magdulot ng malubhang pamumuo ng dugo na humantong sa 

kamatayan. Kung nagkakaroon ka ng mga namuong dugo habang ginagamot ang VERZENIO, maaaring sabihin sa iyo ng iyong healthcare provider na pansamantalang ihinto ang pag-

inom ng VERZENIO. Sabihin kaagad sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung nakakuha ka ng alinman sa mga sumusunod na palatandaan at sintomas ng 

namuong dugo:

– pananakit o pamamaga sa iyong mga braso o binti
- kinakapos na paghinga
- pananakit ng dibdib

– mabilis na paghinga
– mabilis na tibok ng puso

Tingnan ang "Ano ang mga posibleng epekto ng VERZENIO?" para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga side effect.
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Ano ang VERZENIO?

Ang VERZENIO ay isang de-resetang gamot na ginagamit:

• kasama ng endocrine therapy (tamoxifen o isang aromatase inhibitor) para gamutin ang mga nasa hustong gulang na may hormone receptor (HR)- positive, human 
epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative, node-positive, maagang kanser sa suso na may mataas na panganib na magkaroon bumalik ayon sa 
itinakda ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

• kasabay ng isang aromatase inhibitor bilang unang endocrine-based na therapy upang gamutin ang mga kababaihan na dumaan na 
sa menopause (postmenopausal), at mga lalaki, na may hormone receptor (HR)-positive, human epidermal growth factor receptor 2 
(HER2)-negatibong dibdib kanser na lumala o kumalat na sa ibang bahagi ng katawan (metastatic).

• kasabay ng fulvestrant para gamutin ang mga nasa hustong gulang na may hormone receptor (HR)-positive, human epidermal 
growth factor receptor 2 (HER2)-negatibong kanser sa suso na lumala o kumalat sa ibang bahagi ng katawan (metastatic) at 
ang sakit ay lumala pagkatapos Endocrine therapy.

- mag-isa upang gamutin ang mga nasa hustong gulang na may HR-positive, HER2-negative na kanser sa suso na lumala o kumalat sa 
ibang bahagi ng katawan (metastatic) at ang sakit ay lumala pagkatapos ng endocrine therapy at naunang chemotherapy.

Kapag ginamit ang VERZENIO kasama ng fulvestrant, tamoxifen, o isang aromatase inhibitor, basahin din ang Impormasyon ng Pasyente 
para sa iniresetang produkto. Tanungin ang iyong healthcare provider kung hindi ka sigurado.
Hindi alam kung ligtas at epektibo ang VERZENIO sa mga bata.

Bago kumuha ng VERZENIO, sabihin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang tungkol sa lahat ng iyong kondisyong medikal, kabilang ang kung ikaw ay:

• may lagnat, panginginig, o anumang iba pang palatandaan ng impeksyon.

• may kasaysayan ng mga namuong dugo sa iyong mga ugat.

• may mga problema sa baga o paghinga.

• may mga problema sa atay o bato.
• ay buntis o planong magbuntis. Maaaring mapinsala ng VERZENIO ang iyong hindi pa isinisilang na sanggol.

Mga babaeng maaaring magbuntis:

– Ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay gagawa ng pagsubok sa pagbubuntis bago ka magsimula ng paggamot sa VERZENIO.

– Dapat kang gumamit ng mabisang birth control (contraception) sa panahon ng paggamot sa VERZENIO at sa loob ng 3 linggo pagkatapos ng 
huling dosis ng VERZENIO.

– Sabihin kaagad sa iyong healthcare provider kung ikaw ay buntis o sa tingin mo ay buntis ka habang ginagamot ang 
VERZENIO.

• ay nagpapasuso o nagpaplanong magpasuso. Hindi alam kung ang VERZENIO ay pumasa sa iyong gatas ng suso. Huwag magpasuso sa panahon ng 
paggamot sa VERZENIO at para sa hindi bababa sa 3 linggo pagkatapos ng huling dosis ng VERZENIO.

Sabihin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom,kabilang ang mga reseta at over-the-counter na gamot, 

bitamina, at herbal supplement. Maaaring makaapekto ang VERZENIO sa paraan ng paggana ng ibang mga gamot, at maaaring makaapekto ang ibang mga gamot kung paano gumagana ang 

VERZENIO, na nagdudulot ng malalang epekto.

Lalo na sabihin sa iyong healthcare provider kung umiinom ka ng gamot na naglalaman ng ketoconazole.

Alamin ang mga gamot na iniinom mo. Panatilihin ang isang listahan ng mga ito upang ipakita sa iyong healthcare provider o parmasyutiko kapag kumuha ka ng bagong 
gamot.

Paano ko dapat inumin ang VERZENIO?

• Kunin ang VERZENIO nang eksakto tulad ng sinasabi sa iyo ng iyong healthcare provider.

• Maaaring baguhin ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ang iyong dosis kung kinakailangan. Huwag ihinto ang pag-inom ng VERZENIO o baguhin ang dosis nang 

hindi nakikipag-usap sa iyong healthcare provider.

• Maaaring inumin ang VERZENIO nang may pagkain o walang pagkain.

• Lunukin nang buo ang mga tabletang VERZENIO. Huwag nguyain, durugin, o hatiin ang mga tableta bago lunukin. Huwag uminom ng 
VERZENIO tablets kung sira, basag, o nasira ang mga ito.

• Inumin ang iyong mga dosis ng VERZENIO sa halos parehong oras araw-araw.

• Kung sumuka ka o makaligtaan ang isang dosis ng VERZENIO, inumin ang iyong susunod na dosis sa iyong regular na oras. Huwag uminom ng 2 dosis ng 
VERZENIO nang sabay para makabawi sa napalampas na dosis.



Ano ang dapat kong iwasan habang ginagamot ang VERZENIO?

• Iwasang uminom ng ketoconazole habang ginagamot ang VERZENIO. Sabihin sa iyong healthcare provider kung umiinom ka ng gamot na 
naglalaman ng ketoconazole.

• Iwasan ang grapefruit at mga produkto na naglalaman ng grapefruit habang ginagamot ang VERZENIO. Maaaring mapataas ng grapefruit 
ang dami ng VERZENIO sa iyong dugo.

Ano ang mga posibleng side effect ng VERZENIO? Maaaring 

magdulot ng malubhang epekto ang VERZENIO, kabilang ang:

• Tingnan“Ano ang pinakamahalagang impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa VERZENIO?”

Ang pinakakaraniwang epekto ng VERZENIO ay kinabibilangan ng:

• pagduduwal
• impeksyon
• mababang bilang ng pulang selula ng dugo (anemia)

• nabawasan ang gana sa pagkain

• sakit ng ulo
• pagnipis ng buhok o pagkawala ng buhok (alopecia)

Ang VERZENIO ay maaaring magdulot ng mga problema sa fertility sa mga lalaki. Maaaring makaapekto ito sa iyong kakayahang maging ama ng isang anak. Makipag-usap sa iyong healthcare provider 

kung ito ay isang alalahanin para sa iyo.

Ito ay hindi lahat ng posibleng epekto ng VERZENIO. Para sa karagdagang impormasyon, tanungin ang iyong healthcare provider o parmasyutiko. Tawagan ang iyong 
healthcare provider para sa medikal na payo tungkol sa mga side effect. Maaari kang mag-ulat ng mga side effect sa FDA sa 1-800-FDA-1088.

• sakit sa tiyan
• pagkapagod
• mababang bilang ng white blood cell (leukopenia)
• pagsusuka
• mababang bilang ng platelet (thrombocytopenia)

Paano ko dapat iimbak ang VERZENIO?

• Itabi ang VERZENIO sa temperatura ng silid sa pagitan ng 68°F hanggang 77°F (20°C hanggang 25°C). 

Panatilihin ang VERZENIO at lahat ng mga gamot sa hindi maaabot ng mga bata.

Pangkalahatang impormasyon tungkol sa ligtas at epektibong paggamit ng VERZENIO.

Ang mga gamot ay minsan ay inireseta para sa mga layunin maliban sa mga nakalista sa isang leaflet ng Impormasyon ng Pasyente. Huwag gumamit ng VERZENIO para sa 
isang kondisyon kung saan hindi ito inireseta. Huwag magbigay ng VERZENIO sa ibang tao, kahit na mayroon silang parehong mga sintomas na mayroon ka. Maaari itong 
makapinsala sa kanila. Maaari kang magtanong sa iyong parmasyutiko o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan para sa higit pang impormasyon tungkol sa 
VERZENIO na isinulat para sa mga propesyonal sa kalusugan.

Ano ang mga sangkap sa VERZENIO?

Aktibong sangkap:abemaciclib
Mga hindi aktibong sangkap:microcrystalline cellulose 102, microcrystalline cellulose 101, lactose monohydrate, croscarmellose 
sodium, sodium stearyl fumarate, silicon dioxide.
Mga sangkap ng pinaghalong kulay:polyvinyl alcohol, titanium dioxide, polyethylene glycol, talc, iron oxide dilaw, iron oxide pula. 
Na-market ni: Lilly USA, LLC, Indianapolis, IN 46285, USA Copyright © 2017, 2021, Eli Lilly and Company. Lahat ng karapatan ay 
nakalaan. VER-0004-PPI-20211012

Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa www.verzenio.com o tumawag sa 1-800-545-5979.

Ang Impormasyon ng Pasyente na ito ay inaprubahan ng US Food and Drug Administration. Binago: Oktubre 2021


