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алектиниб
произнася се като (al ek' ti nib)

защо е предписано това лекарство?

Алектиниб се използва за лечение на определен тип недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), който се е разпространил в други 

части на тялото. Алектиниб е в клас лекарства, наречени инхибитори на киназа. Той действа, като блокира действието на анормален 

протеин, който сигнализира на раковите клетки да се размножават. Това помага за забавяне или спиране на разпространението на 

раковите клетки.

как трябва да се използва това лекарство?

Алектиниб се предлага като капсула за прием през устата. Обикновено се приема с храна два пъти дневно. Приемайте алектиниб 

приблизително по едно и също време всеки ден. Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и помолете Вашия лекар или 

фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Приемайте алектиниб точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от 

него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Поглъщайте капсулите цели; не ги отваряйте и не ги разтваряйте.

Ако повръщате, след като сте приели алектиниб, не приемайте веднага друга доза. Продължете своя редовен график на 

дозиране.

Вашият лекар може временно или окончателно да спре лечението Ви или да намали дозата Ви, ако получите определени 

нежелани реакции на алектиниб. Кажете на Вашия лекар как се чувствате по време на лечението. Продължете да приемате 

алектиниб, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на алектиниб, без да говорите с Вашия лекар.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете алектиниб,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към алектиниб, други лекарства или някоя от 
съставките в капсулите алектиниб. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.
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кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 

добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: 

лекарства за лечение на високо кръвно налягане или сърдечни проблеми. Може да се наложи Вашият лекар да промени 

дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали чернодробно заболяване, белодробни или дихателни проблеми, или бавен или 

неравномерен пулс.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете, или ако планирате да станете баща на дете. Не 

трябва да забременявате, докато приемате алектиниб. Ако сте жена, трябва да използвате надежден метод за контрол на 

раждаемостта, докато приемате алектиниб и поне 1 седмица след последната доза. Ако сте мъж, вие и вашата половинка 

трябва да използвате ефективен контрол на раждаемостта, докато приемате алектиниб и в продължение на 3 месеца след 

последната доза. Ако Вие или Вашият партньор забременеете, докато приемате алектиниб, незабавно се обадете на Вашия 

лекар. Алектиниб може да навреди на плода.

уведомете Вашия лекар, ако кърмите. Не трябва да кърмите, докато приемате алектиниб и 1 седмица 
след последната доза.

планирайте да избягвате ненужно или продължително излагане на слънчева светлина (включително слънчеви лампи и 

солариум) и да носите защитно облекло, слънчеви очила и слънцезащитен крем със слънцезащитен фактор (SPF) най-малко 

50, докато приемате алектиниб и поне 7 дни след това последната си доза. Алектиниб може да направи кожата ви 

чувствителна към слънчева светлина.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате 

пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Алектиниб може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезне:

запек

диария

подуване на ръцете, лицето или клепачите

главоболие

качване на тегло

обрив

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 

изброени в раздела СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, незабавно се обадете на Вашия лекар:

нов или влошаващ се задух, затруднено дишане или кашлица

треска

внезапна болка в гърдите
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замаяност, замаяност или припадък

промени в зрението

внезапна мускулна болка, чувствителност или слабост

болка в гърба

умора

обрив

сърбяща кожа

загуба на апетит

гадене

повръщане

пожълтяване на кожата или бялото на очите Ви

болка от дясната страна на корема

промяна в количеството или цвета на урината ви

ново или влошаващо се подуване на краката или стъпалата

кървене или синини по-лесно от нормалното

Алектиниб може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато приемате 

това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте 

го при стайна температура и далеч от светлина, излишна топлина и влага (не в банята).

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще проверява редовно сърдечната честота и кръвното Ви 

налягане и ще назначава определени лабораторни тестове, за да провери реакцията на тялото Ви към алектиниб.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.
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