
dacomitinib (Rx)
Merk en andere namen: Vizimpro
Klassen: antineoplastische middelen, tyrosinekinaseremmer; 
Antineoplastica, EGFR-remmer

Dosering en gebruik

Volwassen pediatrische

Doseringsvormen en sterke punten

tablet

15mg
30mg
45mg

Niet-kleincellige longkanker

Geïndiceerd voor eerstelijnsbehandeling van patiënten met gemetastaseerde niet-kleine longkanker (NSCLC) met 
epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon 19-deletie of exon 21 L858R-substitutiemutaties zoals gedetecteerd 
door een door de FDA goedgekeurde test

45 mg PO qDay

Ga door tot ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit optreedt

Zie ook Administratie

Doseringsaanpassingen

Eerste dosisverlaging: 30 mg per dag

Tweede dosisverlaging: 15 mg elke dag

Interstitiële longziekte (ILD)

Elke graad: behandeling permanent stopzetten

Diarree

Graad 2: stop met behandeling tot herstel tot graad ≤1; hervat dan de behandeling met hetzelfde 
dosisniveau
Voor terugkerende graad 2 OF graad ≥3: stopzetten tot herstel tot graad ≤1; hervat dan de 
behandeling met een lagere dosis

Dermatologische bijwerkingen
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Graad 2: stopzetting van de behandeling voor aanhoudende dermatologische bijwerkingen; bij herstel tot graad ≤1, 
de behandeling hervatten met hetzelfde dosisniveau
Voor terugkerende aanhoudende dermatologische bijwerkingen van graad 2 OF graad ≥3, stopzetten tot 
herstel tot graad ≤1; hervat dan de behandeling met een lagere dosis

Andere bijwerkingen

Graad 3 of 4: behandeling onderbreken tot herstel tot graad ≤2; hervat dan de behandeling met een 
lagere dosis

Nierfunctiestoornis

Licht of matig (CrCl 30-89 ml/min geschat door Cockcroft-Gault-vergelijking): geen 
dosisaanpassing nodig
Ernstig (CrCl <30 ml/min): Aanbevolen dosis niet vastgesteld

leverfunctiestoornis

Geen dosisaanpassing aanbevolen bij patiënten met lichte, matige of ernstige 
leverfunctiestoornis (Child-Pugh A, B of C)

Doseringsoverwegingen

Patiëntselectie

Selecteer patiënten voor behandeling op basis van de aanwezigheid van een EGFR-exon 19-deletie of exon 
21 L858R-substitutiemutatie in tumorspecimens
Informatie over door de FDA goedgekeurde tests voor de detectie van EGFR-mutaties in NSCLC is 
beschikbaar op: http://www.fda.gov/CompanionDiagnostics

Veiligheid en werkzaamheid niet vastgesteld

TOPKEUZES VOOR JOU
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