
dacomitinib (Rx)
Varumärke och andra namn: Vizimpro
Klasser: Antineoplastik, tyrosinkinashämmare; 
Antineoplastik, EGFR-hämmare

Dosering och användning

Vuxen pediatrisk

Doseringsformer och styrkor

läsplatta

15 mg
30 mg
45mg

Icke-småcellig lungcancer

Indicerat för förstahandsbehandling av patienter med metastaserad icke-små lungcancer (NSCLC) med 
epidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR) exon 19-deletion eller exon 21 L858R-substitutionsmutationer som 
upptäckts av ett FDA-godkänt test

45 mg PO qDag

Fortsätt tills sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet inträffar

Se även Administration

Dosändringar

Första dosreduktion: 30 mg qDag

Andra dosreduktion: 15 mg qDag

Interstitiell lungsjukdom (ILD)

Alla betyg: Avbryt behandlingen permanent

Diarre

Grad 2: Avbryt behandlingen tills återhämtning till grad ≤1; återuppta sedan behandlingen med samma 
dosnivå
För återkommande Grad 2 ELLER Grad ≥3: Håll inne tills återhämtning till Grad ≤1; återuppta sedan 
behandlingen med en reducerad dos

Dermatologiska biverkningar
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Grad 2: Avbryt behandling för ihållande dermatologiska biverkningar; efter återhämtning till grad ≤1, 
återuppta behandlingen med samma dosnivå
För återkommande ihållande dermatologiska biverkningar av grad 2 ELLER grad ≥3, avhåll tills återhämtning 
till grad ≤1; återuppta sedan behandlingen med en reducerad dos

Andra biverkningar

Grad 3 eller 4: Avbryt behandlingen tills återhämtning till grad ≤2; återuppta sedan behandlingen med en 
reducerad dos

Nedsatt njurfunktion

Mild eller måttlig (CrCl 30-89 mL/min uppskattad med Cockcroft-Gaults ekvation): Ingen 
dosjustering nödvändig
Allvarlig (CrCl <30 ml/min): Rekommenderad dos ej fastställd

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosändring rekommenderas för patienter med mild, måttlig eller gravt nedsatt 
leverfunktion (Child-Pugh A, B eller C)

Doseringsöverväganden

Patienturval

Välj patienter för behandling baserat på närvaron av en EGFR exon 19 deletion eller exon 21 
L858R substitutionsmutation i tumörprover
Information om FDA-godkända tester för detektion av EGFR-mutationer i NSCLC finns på: 
http://www.fda.gov/CompanionDiagnostics

Säkerhet och effekt ej fastställda

TOPPVAL FÖR DIG
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