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Afatinib
olarak telaffuz edilir (fa' ti ucu)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Afatinib, yakındaki dokulara veya vücudun diğer bölgelerine yayılmış belirli küçük hücreli olmayan akciğer kanseri türlerini 

tedavi etmek için kullanılır. Afatinib, kinaz inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kanser hücrelerinin çoğalmasına 

yardımcı olmak için gerekli olabilecek, doğal olarak oluşan belirli bir maddenin etkisini bloke ederek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Afatinib, ağızdan alınacak bir tablet olarak gelir. Genellikle günde bir kez aç karnına, yemekten veya 
atıştırmadan en az 1 saat önce veya 2 saat sonra alınır. Afatinib'i her gün aynı saatte alın. Reçete etiketinizdeki 
talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını 
isteyin. Afatinib'i aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya 
daha sık almayın.

Afatinib'in ciddi yan etkileriyle karşılaşırsanız, doktorunuz tedavinizi geçici veya kalıcı olarak durdurabilir 
veya dozu azaltabilir. Tedaviniz sırasında nasıl hissettiğiniz hakkında doktorunuzla konuşun.

Kendinizi iyi hissetseniz bile afatinib almaya devam edin. Afatinib almayı doktorunuzla konuşmadan bırakmayınız.

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.

özel önlemler almalı mıyım?

Afatinib almadan önce,

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

doktorunuza ve eczacınıza hangi reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri ve besin takviyelerini 
aldığınızı veya almayı planladığınızı söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin 
olun: amiodaron (Cordarone, Pacerone); itrakonazol (Sporanox) ve ketokonazol (Nizoral) gibi bazı 
mantar önleyici ilaçlar; siklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune); eritromisin (EES, Eritrosin, 
diğerleri); nelfinavir gibi insan immün yetmezlik virüsü (HIV) için bazı ilaçlar

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613044.html 1/5

TITLE - AFATINIB DIMALEATE / GILOTRIF XOVOLTIB
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN TURKISH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-afatinib-dimaleate-gilotrif-xovoltib-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a613044.html


15.04.22, 15:26 Afatinib: MedlinePlus İlaç Bilgileri

(Viracept), ritonavir (Norvir, Kaletra'da) ve sakinavir (Invirase); karbamazepin (Carbatrol, Equetro, 
Tegretol), fenobarbital ve fenitoin (Dilantin) gibi nöbetler için bazı ilaçlar; kinidin (Nuedexta'da); 
rifampin (Rimactane, Rifadin, Rifater'de); takrolimus (Prograf); ve verapamil (Calan, Covera, Isoptin, 
Verelan). Diğer birçok ilaç da afatinib ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da 
dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun. Doktorunuzun 
ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

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

Asya kökenliyseniz veya akciğer veya solunum sorunlarınız varsa (akciğer kanseri dışında) varsa doktorunuza söyleyiniz; 
kuru gözler dahil göz problemleri; kalp sorunları; karaciğer veya böbrek hastalığı; veya başka herhangi bir tıbbi durum. 
Ayrıca kontakt lens kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Afatinib alırken ve 
tedavinizden sonra en az 2 hafta hamile kalmamalısınız. Tedaviniz sırasında kullanabileceğiniz 
doğum kontrol yöntemleri hakkında doktorunuzla konuşun. Afatinib alırken hamile kalırsanız derhal 
doktorunuzu arayın. Afatinib fetüse zarar verebilir.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Afatinib alırken emzirmemelisiniz.

güneş ışığına gereksiz yere veya uzun süre maruz kalmaktan kaçınmayı ve koruyucu giysiler, güneş gözlüğü ve 
güneş kremi giymeyi planlayın. Afatinib cildinizi güneş ışığına duyarlı hale getirebilir. Güneş ışığına maruz 
kalmak, afatinib ile tedaviniz sırasında kızarıklık veya akne geliştirme riskinizi artırır.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozunuzu almanıza 12 saatten az zaman 
kalmışsa, unuttuğunuz dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için 
çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

dudakların çatlaması veya şişmesi veya ağız köşelerinde yaralar

kuru cilt veya kaşıntı

iştah kaybı

tırnak enfeksiyonu

akne

burun kanaması

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, afatinib almayı bırakın ve hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:
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ishal

ağız kuruluğu, koyu renkli idrar, terlemede azalma, kuru cilt ve diğer dehidrasyon belirtileri

azalmış idrara çıkma

kolların, ellerin, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

döküntü

ciltte ağrı, kızarıklık, soyulma veya kabarma

nefes almada zorluk

nefes darlığı

hızlı, düzensiz veya vuran kalp atışı

ani kilo alımı

öksürük

ateş

aşırı yorgunluk

midenin sağ üst kısmında ağrı

olağandışı morarma veya kanama

mide bulantısı

kusma

cilt veya gözlerin sararması

Koyu idrar

kırmızı, şiş, ağrılı veya ağlamaklı gözler

Bulanık görme de dahil olmak üzere görüşte ani değişiklikler

ışığa duyarlılık

Afatinib diğer 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 
ışıktan, aşırı ısıdan ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine,
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İlaçlarınızı 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.

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]

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.

Doz aşımı belirtileri şunları içerebilir:

mide bulantısı

kusma

zayıflık

baş dönmesi

baş ağrısı

karın ağrısı

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun afatinib'e verdiği yanıtı kontrol 

etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

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.

rand isimleri

Gilotrif®

Son Revize - 02/15/2017

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin
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