
дакомитиниб (Rx)
Марка и други имена: Vizimpro
Класове: антинеопластични средства, инхибитор на тирозин киназа; 

Антинеопластични средства, EGFR инхибитор

Дозиране и употреба

Възрастни педиатрии

Лекарствени форми и силни страни

таблетка

15мг
30mg
45 mg

Недребноклетъчен рак на белия дроб

Показан за лечение от първа линия на пациенти с метастатичен немалък рак на белия дроб (NSCLC) с делеция 
на екзон 19 на рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR) или мутации на заместване на екзон 21 
L858R, както е открито чрез одобрен от FDA тест

45 mg PO на ден

Продължете, докато настъпи прогресия на заболяването или неприемлива токсичност

Вижте също Администрация

Модификации на дозировката

Първо намаляване на дозата: 30 mg на ден

Второ намаляване на дозата: 15 mg на ден

Интерстициална белодробна болест (ILD)

Всяка степен: Прекратете лечението за постоянно

диария

Степен 2: Спиране на лечението до възстановяване до степен ≤1; след това възобновете лечението със същото ниво на 
дозата
За повтаряща се степен 2 ИЛИ степен ≥3: Задържа се до възстановяване до степен ≤1; след това 
възобновете лечението с намалена доза

Дерматологични нежелани реакции
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Степен 2: Спиране на лечението при персистиращи дерматологични нежелани реакции; след възстановяване до Степен 
≤1, възобновете лечението със същото ниво на дозата
За повтарящи се персистиращи дерматологични нежелани реакции Степен 2 ИЛИ Степен ≥3, задържайте до 
възстановяване до Степен ≤1; след това възобновете лечението с намалена доза

Други нежелани реакции

Степен 3 или 4: Спиране на лечението до възстановяване до степен ≤2; след това възобновете лечението с 
намалена доза

Бъбречна недостатъчност

Лека или умерена (CrCl 30-89 mL/min, изчислена по уравнението на Cockcroft-Gault): Не е 
необходима корекция на дозата
Тежка (CrCl <30 mL/min): Препоръчителната доза не е установена

Чернодробно увреждане

Не се препоръчва промяна на дозата при пациенти с леко, умерено или тежко чернодробно 
увреждане (Child-Pugh A, B или C)

Съображения за дозиране

Избор на пациент

Изберете пациенти за лечение въз основа на наличието на делеция на EGFR екзон 19 или 
заместваща мутация на екзон 21 L858R в туморни проби
Информация за одобрените от FDA тестове за откриване на EGFR мутации в NSCLC е достъпна на 
адрес: http://www.fda.gov/CompanionDiagnostics

Безопасността и ефикасността не са установени

ТОП ИЗБОР ЗА ВАС
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