
dacomitinib (Rx)
Brand at Iba Pang Pangalan: Vizimpro
Mga Klase: Antineoplastics, Tyrosine Kinase Inhibitor; 
Antineoplastics, EGFR Inhibitor

Dosing at Paggamit

Pang-adultong Pediatric

Mga Form at Lakas ng Dosis

tableta

15mg
30mg
45mg

Di-maliit na Cell Lung Cancer

Ipinahiwatig para sa first-line na paggamot ng mga pasyente na may metastatic non-small lung cancer (NSCLC) na may 
epidermal growth factor receptor (EGFR) exon 19 deletion o exon 21 L858R substitution mutations gaya ng nakita ng 
isang pagsubok na inaprubahan ng FDA

45 mg PO qAraw

Magpatuloy hanggang sa pag-unlad ng sakit o hindi katanggap-tanggap na toxicity ay mangyari

Tingnan din ang Administration

Mga Pagbabago sa Dosis

Unang pagbabawas ng dosis: 30 mg qAraw

Pangalawang pagbawas ng dosis: 15 mg qAraw

Interstitial lung disease (ILD)

Anumang grado: Permanenteng ihinto ang paggamot

Pagtatae

Baitang 2: Itigil ang paggamot hanggang sa paggaling sa Baitang ≤1; pagkatapos ay ipagpatuloy ang paggamot sa parehong 
antas ng dosis
Para sa paulit-ulit na Baitang 2 O Baitang ≥3: Itigil hanggang makabawi sa Baitang ≤1; pagkatapos ay ipagpatuloy ang 
paggamot sa isang pinababang dosis

Mga salungat na reaksyon ng dermatologic
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Baitang 2: Itigil ang paggamot para sa patuloy na dermatologic na masamang reaksyon; sa paggaling sa Baitang ≤1, 
ipagpatuloy ang paggamot sa parehong antas ng dosis
Para sa paulit-ulit na paulit-ulit na Grade 2 O Grade ≥3 dermatologic adverse reactions, itigil hanggang sa paggaling sa 
Grade ≤1; pagkatapos ay ipagpatuloy ang paggamot sa isang pinababang dosis

Iba pang masamang reaksyon

Baitang 3 o 4: Itigil ang paggamot hanggang sa paggaling sa Baitang ≤2; pagkatapos ay ipagpatuloy ang paggamot sa isang 

pinababang dosis

Pagkasira ng bato

Banayad o katamtaman (CrCl 30-89 mL/min na tinatantya ng Cockcroft-Gault equation): Walang kinakailangang 
pagsasaayos ng dosis
Malubha (CrCl <30 mL/min): Hindi itinatag ang inirerekomendang dosis

Paghina ng hepatic

Walang inirerekomendang pagbabago sa dosis sa mga pasyenteng may banayad, katamtaman o malubhang 
kapansanan sa atay (Child-Pugh A, B o C)

Mga Pagsasaalang-alang sa Dosing

Pagpili ng pasyente

Pumili ng mga pasyente para sa paggamot batay sa pagkakaroon ng EGFR exon 19 deletion o exon 21 
L858R substitution mutation sa mga specimen ng tumor
Ang impormasyon sa mga pagsubok na inaprubahan ng FDA para sa pagtuklas ng mga mutation ng EGFR sa NSCLC ay 
makukuha sa: http://www.fda.gov/CompanionDiagnostics

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ay hindi itinatag

MGA NANGUNGUNANG PINILI PARA SA IYO
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