
واالستخداماتالجرعات

البالغيناألطفال طب

القوةونقاط الجرعات أشكال

لوح

ملغ15

ملغ30

ملغ45

الصغيرةغير الخاليا ذو الرئة سرطان

حذف مع  )(NSCLCالصغير غير النقيلي الرئة سرطان من يعانون الذين للمرضى األول الخط عالج إلى يشار

عنها الكشف تم كما  21L858R إكسون استبدال طفرات أو 19 إكسون  )(EGFRالبشرة نمو عامل مستقبالت

والدواءالغذاء إدارة من معتمد اختبار بواسطة

يومكل  POملغ 45

مقبولغير تسمم حدوث أو المرض تطور حتى استمر

اإلدارةأيضا انظر

الجرعةتعديالت

يومكل مجم 30 األولى: الجرعة تخفيض

يومكل مجم 15 الثانية: الجرعة تخفيض

)(ILDالخاللي الرئة مرض

دائمبشكل العالج عن توقف درجة: أي

إسهال

الجرعةمستوى بنفس العالج استأنف ثم 1 ؛ ≤الدرجة من الشفاء حتى العالج عن االمتناع 2: الدرجة

مخفضةبجرعة العالج استأنف ثم 1 ؛ ≤الدرجة إلى االسترداد حتى حجب 3: ≥الدرجة أو الثاني للصف

الجلديةالسلبية الفعل ردود

-1000255dacomitinib-vizimpro/drug/https://reference.medscape.com2/1

 إكس)

داكوميتينيب(آر

Vizimpro :العالمةالتجارية واألسماء األخرى

 األورام ، مثبطات التيروزين كيناز. مضادات 

األورام ،مثبط EGFRالفئات:مضادات

TITLE - DACOMITINIB / VIZIMPRO DACOPLICE MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ARABIC

Source : Medscape

www.911globalmeds.com/buy-dacomitinib-vizimpro-dacoplice-online
https://reference.medscape.com/drug/vizimpro-dacomitinib-1000255


ذلكمن وأكثر الضارة ، اآلثار التفاعالت ، المؤشرات ،  ، Dacomitinibجرعاتصباحا10:26ً 19 ، /22/4

استأنف 1 ، الدرجة إلى الشفاء عند المستمرة ؛ الجلدية السلبية الفعل ردود من العالج عن االمتناع 2: الدرجة

الجرعةمستوى بنفس العالج

ثم 1 ؛ ≤الدرجة إلى الشفاء حتى امتنع 3 ، ≥الدرجة أو 2 الدرجة من المستمرة العكسية الجلدية للتفاعالت بالنسبة

مخفضةبجرعة العالج استأنف

األخرىالسلبية الفعل ردود

مخفضةبجرعة العالج استأنف ثم 2 ؛ ≤الدرجة إلى الشفاء حتى العالج عن االمتناع 4: أو 3 الصف

الكلويالقصور

الجرعةتعديل يلزم ال : )Gault-Cockcroftمعادلة بواسطة مقدرة دقيقة   /مل 89CrCl-30 (معتدل أو معتدل

بهاالموصى الجرعة تحديد يتم لم : )دقيقة  /مل CrCl (30<شديد

كبدياختالل

-A) Pughشديد أو متوسط   أو خفيف كبدي اختالل من يعانون الذين المرضى في الجرعة بتعديل يوصى ال

Child  أوB  أوC(

الجرعاتاعتبارات

المريضاختيار

عينات في  L858R  21exonاستبدال طفرة أو  19exon EGFR حذف وجود على بناء ًللعالج المرضى حدد

الورم

على:  NSCLCفي  EGFRطفرات عن للكشف  )(FDAوالعقاقير األغذية إدارة قبِل من المعتمدة االختبارات عن معلومات تتوفر

CompanionDiagnostics/http://www.fda.gov

يثبتلم وفعالية سالمة

لكاختيارات أفضل

-1000255dacomitinib-vizimpro/drug/https://reference.medscape.com2/2


