
dacomitinib (Rx)
Marca și alte nume: Vizimpro
Clase: Antineoplazice, Inhibitor de tirozin kinaza; 
Antineoplazice, inhibitor EGFR

Dozare și utilizări

Adult Pediatric

Forme de dozare și puncte forte

comprimat

15 mg
30 mg
45 mg

Cancer pulmonar fără celule mici

Indicat pentru tratamentul de primă linie al pacienților cu cancer pulmonar non-mici metastatic (NSCLC) cu 
deleție a exonului 19 al receptorului factorului de creștere epidermic (EGFR) sau mutații de substituție a exonului 
21 L858R detectate printr-un test aprobat de FDA

45 mg PO qzi

Continuați până când apare progresia bolii sau toxicitatea inacceptabilă

Vezi și Administrare

Modificări ale dozei

Prima reducere a dozei: 30 mg qzi

A doua reducere a dozei: 15 mg qzi

Boala pulmonară interstițială (ILD)

Orice grad: întrerupeți definitiv tratamentul

Diaree

Gradul 2: întrerupeți tratamentul până la recuperarea la gradul ≤1; apoi reluați tratamentul la același nivel de 
doză
Pentru gradul recurent 2 SAU gradul ≥3: Rețineți până la recuperarea la gradul ≤1; apoi reluați 
tratamentul cu o doză redusă

Reacții adverse dermatologice
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Gradul 2: întreruperea tratamentului pentru reacții adverse dermatologice persistente; după revenirea la 
gradul ≤1, reluați tratamentul la același nivel de doză
Pentru reacții adverse dermatologice persistente recurente de Grad 2 SAU de Grad ≥3, întrerupeți până la 
recuperarea la Grad ≤1; apoi reluați tratamentul cu o doză redusă

Alte reacții adverse

Gradul 3 sau 4: întrerupeți tratamentul până la recuperarea la gradul ≤2; apoi reluați tratamentul cu o 
doză redusă

Insuficiență renală

Ușoară sau moderată (CrCl 30-89 ml/min estimat prin ecuația Cockcroft-Gault): nu este necesară 
ajustarea dozei
Sever (CrCl <30 ml/min): Doza recomandată nu este stabilită

Insuficiență hepatică

Nu se recomandă modificarea dozei la pacienții cu insuficiență hepatică ușoară, moderată sau 
severă (Child-Pugh A, B sau C)

Considerații de dozare

Selectarea pacientului

Selectați pacienții pentru tratament pe baza prezenței unei deleții de exon 19 EGFR sau a unei mutații de 
substituție a exonului 21 L858R în specimenele tumorale
Informații despre testele aprobate de FDA pentru detectarea mutațiilor EGFR în NSCLC sunt disponibile 
la: http://www.fda.gov/CompanionDiagnostics

Siguranța și eficacitatea nu au fost stabilite
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https://reference.medscape.com/drug/vizimpro-dacomitinib-1000255 2/2


