
dacomitinib (Rx)
Thương hiệu và các tên khác: Vizimpro
Các nhóm: Antineoplastics, Tyrosine Kinase In ức chế; 
Antineoplastics, Chất ức chế EGFR

Liều lượng & Sử dụng

Nhi khoa dành cho người lớn

Dạng bào chế & Độ mạnh

máy tính bảng

15mg
30mg
45mg

Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ

Được chỉ định điều trị đầu tay cho bệnh nhân ung thư phổi không nhỏ di căn (NSCLC) với thụ thể yếu 
tố tăng trưởng biểu bì (EGFR) loại bỏ exon 19 hoặc đột biến thay thế exon 21 L858R được phát hiện 
bằng xét nghiệm được FDA chấp thuận

45 mg PO mỗi ngày

Tiếp tục cho đến khi bệnh tiến triển hoặc xuất hiện độc tính không thể chấp nhận được

Cũng xem Quản trị

Điều chỉnh liều lượng

Giảm liều đầu tiên: 30 mg mỗi ngày

Giảm liều thứ hai: 15 mg mỗi ngày

Bệnh phổi kẽ (ILD)

Bất kỳ cấp độ nào: Ngừng điều trị vĩnh viễn

Bệnh tiêu chảy

Cấp độ 2: Giữ lại điều trị cho đến khi phục hồi đến Cấp độ ≤1; sau đó tiếp tục điều trị ở mức liều 
như cũ
Đối với Hạng 2 HOẶC Hạng ≥3 tái diễn: Giữ lại cho đến khi phục hồi về Hạng ≤1; sau đó tiếp tục 
điều trị với liều lượng giảm

Phản ứng phụ ngoài da
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Cấp độ 2: Ngừng điều trị đối với các phản ứng có hại về da liễu dai dẳng; sau khi phục hồi đến 
Lớp ≤1, tiếp tục điều trị ở mức liều tương tự
Đối với các phản ứng có hại trên da cấp độ 2 HOẶC Độ 3 ≥3 dai dẳng tái phát, được giữ lại cho đến khi 
phục hồi đến Cấp độ ≤1; sau đó tiếp tục điều trị với liều lượng giảm

Các phản ứng bất lợi khác

Cấp độ 3 hoặc 4: Giữ lại điều trị cho đến khi phục hồi đến Cấp độ ≤2; sau đó tiếp tục điều trị với liều 
lượng giảm

Suy thận

Nhẹ hoặc trung bình (CrCl 30-89 mL / phút được ước tính theo phương trình Cockcroft-Gault): Không cần 
điều chỉnh liều lượng
Nặng (CrCl <30 mL / phút): Liều khuyến cáo không được thiết lập

Suy gan

Không khuyến cáo sửa đổi liều lượng ở bệnh nhân suy gan nhẹ, trung bình hoặc nặng 
(Child-Pugh A, B hoặc C)

Cân nhắc về Liều lượng

Lựa chọn bệnh nhân

Lựa chọn bệnh nhân để điều trị dựa trên sự hiện diện của đột biến loại bỏ EGFR exon 19 hoặc đột 
biến thay thế exon 21 L858R trong bệnh phẩm khối u
Thông tin về các xét nghiệm được FDA chấp thuận để phát hiện đột biến EGFR trong NSCLC có tại: 
http://www.fda.gov/CompanionDiagnostics

An toàn và hiệu quả không được thiết lập

CÁC GỢI Ý HÀNG ĐẦU DÀNH CHO BẠN
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