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Aprepitant
pronunțat ca (ap re' pi tant)

de ce este prescris acest medicament?

Aprepitant este utilizat împreună cu alte medicamente la adulți și copii cu vârsta de 6 luni și peste pentru a preveni greața 

și vărsăturile care pot apărea după tratamentul cu chimioterapie pentru cancer. De asemenea, este utilizat împreună cu 

alte medicamente la adulți și copii cu vârsta de 6 luni și peste pentru a preveni greața și vărsăturile întârziate care pot 

apărea la câteva zile după administrarea anumitor medicamente pentru chimioterapie. Aprepitant nu este utilizat pentru a 

trata greața și vărsăturile pe care le aveți deja. Aprepitantul face parte dintr-o clasă de medicamente numite antiemetice. 

Acționează prin blocarea acțiunii neurokininei, o substanță naturală din creier care provoacă greață și vărsături.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Aprepitant vine sub formă de capsulă și sub formă de suspensie orală (lichid) pentru administrare pe cale orală. 
Pentru a preveni greața și vărsăturile cauzate de chimioterapie pentru cancer, aprepitantul este de obicei administrat 
o dată pe zi, cu sau fără alimente, în primele zile ale tratamentului cu chimioterapie pentru cancer. Probabil că veți 
lua aprepitant cu 1 oră înainte de chimioterapie în zilele 1, 2 și 3 ale tratamentului. Dacă nu primiți chimioterapie în 
zilele 2 și 3, atunci veți lua aprepitant în acele zile dimineața. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și 
cereți-i medicului sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați aprepitant exact conform 
instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Capsulele Aprepitant sunt disponibile în două concentrații diferite. Medicul dumneavoastră vă poate prescrie ambele concentrații pe care 

să le luați în momente diferite. Ar trebui să aveți grijă să luați puterea potrivită la momentul potrivit, conform indicațiilor medicului 

dumneavoastră.

Înghițiți capsulele întregi; nu le despicați, mestecați sau zdrobiți.

Suspensia orală va fi pregătită de furnizorul dumneavoastră de asistență medicală și vă va fi dată într-un dozator oral. 

Păstrați dozatorul oral în frigider până când este timpul pentru doza dvs.; cu toate acestea, poate fi păstrat la temperatura 

camerei până la 3 ore înainte de utilizare. Când este gata de utilizare, scoateți capacul din dozator înainte de a-l introduce 

în gură pentru a elibera încet medicamentul.

Aprepitant funcționează doar pentru a preveni greața și vărsăturile. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți 

deja aceste simptome și nu începeți să luați aprepitant.
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Când este utilizat pentru a preveni greața și vărsăturile cauzate de chimioterapia cancerului, aprepitantul este de obicei utilizat 

numai în primele 3 zile ale ciclurilor de tratament cu chimioterapie. Nu continuați să luați aprepitant mai mult decât v-a 

recomandat medicul dumneavoastră.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua aprepitant,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la aprepitant, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 

ingredientele din capsulele aprepitant sau suspensia orală. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

nu luați aprepitant dacă luați pimozidă (Orap). Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați 
aprepitant dacă luați acest medicament.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, 
vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că 
menționați oricare dintre următoarele: anticoagulante („diluanți ai sângelui”), cum ar fi warfarina (Coumadin, Jantoven); 
antifungice cum ar fi itraconazol (Onmel, Sporanox) și ketoconazol; benzodiazepine, cum ar fi alprazolam (Xanax), 
diazepam (Valium), midazolam și triazolam (Halcion); medicamente pentru chimioterapie pentru cancer, cum ar fi 
ifosfamidă (Ifex), irinotecan (Camptosar), vinblastină și vincristină (kit Marqibo); carbamazepină (Equetro, Tegretol, 
Teril); claritromicină (Biaxin, în Prevpac); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac); inhibitori de protează HIV, cum ar fi 
nelfinavir (Viracept) și ritonavir (Norvir); contraceptive hormonale (pilule contraceptive, plasturi, inele, și injecții); 
nefazodonă; steroizi orali, cum ar fi dexametazonă și metilprednisolon (Medrol); fenitoină (Dilantin, Phenytek); rifampin 
(Rifadin, Rimactane, în Rifamate, în Rifater); și troleandomicină (TAO; nu mai este disponibilă în SUA). Este posibil ca 
medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru 
efectele secundare. Multe alte medicamente pot interacționa și cu aprepitantul, așa că asigurați-vă că spuneți 
medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această 
listă.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală hepatică.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă luați sau primiți 
contraceptive hormonale (pilule contraceptive, plasturi, inele, implanturi sau injecții) în timpul tratamentului cu aprepitant, 
trebuie să utilizați, de asemenea, o metodă suplimentară de control al nașterii (spermicid, prezervativ) pentru a evita sarcina 
în timpul tratamentului cu aprepitant și timp de o lună după doza finală. Discutați cu medicul dumneavoastră despre 
metodele contraceptive în timp ce luați aprepitant și după tratament. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați aprepitant, 
adresați-vă medicului dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 
peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.
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ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Aprepitantul poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste simptome 

este severe sau nu dispare:

slăbiciune

oboseală

ameţeală

diaree

constipație

gaz

dureri de stomac

arsuri la stomac

greaţă

sughitul

pierderea poftei de mâncare

durere de cap

febră

Pierderea parului

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului 
dumneavoastră:

urticarie

eczemă

mâncărime

peeling sau vezicule ale pielii

dificultăți de respirație sau de înghițire

Aprepitantul poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 

acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați 
capsulele la temperatura camerei și ferite de excesul de căldură și umiditate (nu în baie). The
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doza preparată de suspensie orală trebuie utilizată în 72 de ore de la preparare; aruncați orice doză neutilizată 

după 72 de ore.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

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

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

somnolenţă

durere de cap

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Amenda®

Ultima revizuire - 15.02.2020

Aflați cum să citați această pagină
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Societatea Americană a Farmaciştilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciştilor de 

Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare

pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.
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