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Ribociclib
olarak telaffuz edilir (çavdar '' boe sye' klib)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Ribociclib, belirli bir tip hormon reseptör pozitif (östrojen gibi hormonların büyümesine bağlıdır) ilerlemiş 
meme kanserini veya menopoz geçirmemiş kadınlarda vücudun diğer bölgelerine yayılmış (yaşam değişikliği) 
tedavi etmek için başka bir ilaçla birlikte kullanılır. ; aylık adet dönemlerinin sonu) ve menopoza yakın olan veya 
halihazırda menopoza girmiş olanlarda. Ribociclib ayrıca, belirli bir tip hormon reseptörü pozitif ilerlemiş 
meme kanserini tedavi etmek için fulvestrant (Faslodex) ile kombinasyon halinde veya başlangıç   tedavisi 
olarak vücudun diğer bölgelerine yayılmış veya diğer tedavilerle başarılı bir şekilde tedavi edilmemiş kişilerde 
kullanılır. zaten menopoz geçirmiş kadınlarda. Ribociclib, kinaz inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. 
Kanser hücrelerine çoğalma sinyali veren anormal bir proteinin etkisini bloke ederek çalışır. Bu, kanser 
hücrelerinin yayılmasını yavaşlatmaya veya durdurmaya yardımcı olur.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Ribociclib ağızdan alınacak bir tablet olarak gelir. Genellikle 28 günlük bir döngünün ilk 21 günü boyunca sabahları 
günde bir kez yemekle birlikte veya ayrı olarak alınır. Ribociclib'i her gün yaklaşık aynı saatte alın. Reçete 
etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan 
açıklamasını isteyin. Ribociclib'i aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az 
almayın veya daha sık almayın.

Tabletleri bütün olarak yutunuz; bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin. Kırılmış veya ezilmiş tabletleri 
almayın.

Ribociclib aldıktan sonra kusarsanız, başka bir doz almayınız. Normal doz programınıza devam edin.

Doktorunuz ribociclib dozunuzu azaltabilir veya tedavinizi kalıcı veya geçici olarak durdurabilir. Bu, ilacın 
sizin için ne kadar iyi çalıştığına ve yaşadığınız yan etkilere bağlıdır. Ribociclib ile tedaviniz sırasında 
doktorunuza nasıl hissettiğinizi mutlaka söyleyin.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
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özel önlemler almalı mıyım?

Ribociclib'i almadan önce,

ribociclib'e, diğer ilaçlara veya ribociclib tabletlerindeki herhangi bir bileşene alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden 
emin olun: amiodaron (Nexterone, Pacerone); klaritromisin (Prevpac'te Biaxin), eritromisin (EES, Ery-
tab, Eryped) ve moksifloksasin (Avelox) gibi bazı antibiyotikler; itrakonazol (Onmel, Sporanox), 
ketokonazol (Nizoral), posakonazol (Noxafil) ve vorikonazol (Vfend) gibi bazı mantar önleyici ilaçlar; 
bepridil (artık ABD'de mevcut değildir); boceprevir (Victrelis, artık ABD'de mevcut değil); klorokin 
(Aralen); konivaptan; siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); dihidroergotamin (DHE 45, 
Migranal); disopiramid (Norpace); ergotamin (Ergomar, Cafergot'ta, Migergot'ta); everolimus (Afinitor, 
Zortress); fentanil (Abstral, Actiq, Fentora, Onsolis); halofantrin (Halfan; ABD'de artık mevcut değil); 
haloperidol (Haldol); efavirenz (Sustiva, Atripla'da), indinavir (Crixivan), lopinavir (Kaletra'da), nelfinavir 
(Viracept), ritonavir (Norvir, Kaletra'da) ve sakinavir (Invirase) gibi insan immün yetmezlik virüsü (HIV) 
için belirli ilaçlar; karbamazepin (Carbatrol, Equetro, Teril, diğerleri) ve fenitoin (Dilantin, Phenytek) gibi 
nöbetler için bazı ilaçlar; metadon (Dolophine, Metadose); nefazodon; ondansetron (intravenöz); 
pimozid (Orap); prokainamid; kinidin (Nuedexta'da); rifampin (Rimactane, Rifadin, Rifamate'te, 
Rifater'de); sirolimus (Rapamune); sotalol (Betapace, Sotylize); takrolimus (Envarsus XR, Prograf) ve 
tamoksifen (Soltamox). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi 
dikkatle izlemesi gerekebilir. Diğer birçok ilaç da ribociclib ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede 
yer almayanlar da dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

Doktorunuza hangi bitkisel ürünleri, özellikle de sarı kantaron (St. John's Wort) aldığınızı söyleyin.

yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin; ya da kalp atışınız yavaşladı ya da hiç oldu; 
uzun QT aralığı (düzensiz kalp atışı, bayılma veya ani ölüme neden olabilen nadir bir kalp sorunu); 
kanınızdaki anormal potasyum, kalsiyum, fosfor veya magnezyum seviyeleri; kalp yetmezliği; veya karaciğer, 
böbrek veya kalp hastalığı.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Tedaviye başlamadan önce hamilelik 
testi yaptırmanız gerekecektir. Tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan sonraki 3 hafta boyunca hamileliği 
önlemek için güvenilir bir doğum kontrol yöntemi kullanın. Sizin için işe yarayacak doğum kontrol yöntemleri 
hakkında doktorunuzla konuşun. Ribociclib alırken hamile kalırsanız derhal doktorunuzu arayın. Ribociclib fetüse 
zarar verebilir.

Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Ribociclib alırken ve son 
dozunuzdan sonra en az 3 hafta emzirmemelisiniz.

Bu ilacın erkeklerde doğurganlığı azaltabileceğini bilmelisiniz. Ribociclib almanın riskleri hakkında 
doktorunuzla konuşun.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere bir ameliyat geçiriyorsanız, doktora veya dişçiye ribociclib kullandığınızı 
söyleyin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Bu ilacı alırken greyfurt yemeyin veya greyfurt içmeyin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?
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Kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz 
almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Ribociclib yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

ishal

kabızlık

karın ağrısı

baş ağrısı

saç kaybı

sırt ağrısı

kaşıntı

ağız yaraları

ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

ateş, boğaz ağrısı, titreme veya diğer enfeksiyon belirtileri

döküntü

cildin kabarması veya soyulması

dudakların, gözlerin veya ağzın yanması veya kabarması

hızlı, düzensiz veya vuran kalp atışı

nefes almada zorluk veya nefes darlığı; mukuslu veya mukussuz öksürük; veya göğüs ağrısı

baş dönmesi

bayılma

cilt veya gözlerin sararması

koyu veya kahverengi (çay renginde) idrar

yorgunluk

iştah kaybı

midenin sağ üst tarafında ağrı

mide bulantısı

kusma

normalden daha kolay kanama veya morarma
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Ribociclib başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve 
aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını 

kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla 
konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web 
sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa 
daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, vücudunuzun ribociclib'e verdiği yanıtı 

kontrol etmek için tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında bazı laboratuvar testleri isteyecektir. Doktorunuz ayrıca 

tedavinizden önce ve tedaviniz sırasında bir elektrokardiyogram (EKG; kalpteki elektriksel aktiviteyi ölçen test) isteyebilir.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.
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rand isimleri

kışali®

kombinasyon ürünlerinin rand isimleri

kışali®femera®(Letrazol ve Ribociclib içeren bir kombinasyon ürünü olarak)
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