
Ev →İlaçlar, Otlar ve Takviyeler → Seritinib

Bu sayfanın URL'si: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614027.html

seritinib
olarak telaffuz edilir (se ri' ti uç)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Ceritinib, vücudun diğer bölgelerine yayılmış belirli bir tür küçük hücreli dışı akciğer kanserini (KHDAK) tedavi etmek için 

kullanılır. Ceritinib, 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?

Ceritinib, ağızdan alınacak bir kapsül ve tablet olarak gelir. Genellikle günde bir kez yemekle birlikte alınır. 
Seritinib'i her gün yaklaşık aynı saatte alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız 
herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Seritinib'i aynen anlatıldığı gibi alın. 
Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

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

Doktorunuz seritinib dozunuzu azaltabilir, sizi başka ilaçlarla tedavi edebilir veya tedaviniz sırasında bir 
süre seritinib almayı bırakmanızı söyleyebilir. Bu, ilacın sizin için ne kadar iyi çalıştığına ve 
yaşayabileceğiniz herhangi bir yan etkiye bağlı olacaktır. Seritinib ile tedaviniz sırasında doktorunuza 
nasıl hissettiğinizi mutlaka söyleyin.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Seritinib almadan önce,

seritinib'e, diğer ilaçlara veya seritinib kapsülleri veya tabletlerindeki bileşenlerden herhangi birine 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); anagrelid (Agrilin); varfarin (Coumadin, Jantoven) gibi antikoagülanlar 
('kan sulandırıcılar'); atenolol (Tenormin), labetalol (Normodyne), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol 
(Corgard), propranolol (Inderal) ve sotalol gibi beta blokerler
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(Betapace, Sorine, Sotylize); karbamazepin (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol, Teril); efavirenz 
(Sustiva, Atripla'da), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), nevirapin (Viramune), ritonavir (Norvir, 
Kaletra'da) gibi insan immün yetmezlik virüsü (HIV) veya edinilmiş immün yetmezlik sendromu (AIDS) 
için belirli ilaçlar ve sakinavir (Invirase); klorokin; klorpromazin; silostazol; siprofloksasin (Cipro); 
sitalopram (Celexa); klaritromisin; klonidin (Catapres, Kapvay); kortikosteroidler; siklosporin (Gengraf, 
Neoral, Sandimmune); digoksin (Lanoxin); diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac); disopiramid (Norpace); 
dofetilid (Tikosyn); donepezil (Aricept); dronedaron (Multaq); essitalopram (Lexapro); fentanil (Abstral, 
Actiq, Duragesic, Fentora, Subsys); flekainid (Tambocor); flukonazol (Diflucan); haloperidol (Haldol); 
ibutilid (Corvert); itrakonazol (Onmel, Sporanox, Tolsura); ketokonazol; levofloksasin; metadon 
(Dolophine, Metadose); moksifloksasin (Avelox); nefazodon; ondansetron (Zuplenz, Zofran); pentamidin 
(Pentam); fenobarbital; fenitoin (Dilantin, Phenytek); pimozid (Orap); pioglitazon (Actos, Duetact, 
Oseni'de); prokainamid; kinidin (Nuedexta'da); rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane, 
Rifater'de); sildenafil (Revatio); sirolimus (Rapamune); takrolimus (Astagraf, Prograf); tioridazin; 
vardenafil (Levitra, Staxyn); ve verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan). Diğer birçok ilaç seritinib 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.

Diyabet veya yüksek kan şekeri, kalp yetmezliği, düzensiz kalp atışı, QT uzaması (bayılma, bilinç kaybı, 
nöbet veya ani ölüme neden olabilen düzensiz kalp ritmi), düşük seviyeniz varsa veya daha önce 
olduysa doktorunuza söyleyiniz. Kanınızdaki potasyum veya magnezyum, pankreatit (pankreas 
iltihabı) veya karaciğer hastalığı.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Seritinib kullanırken hamile 
kalmamalısınız. Tedaviye başlamadan önce hamilelik testi yaptırmanız gerekecek ve tedaviniz sırasında ve 
son dozunuzdan sonra en az 6 ay boyunca hamileliği önlemek için doğum kontrolünü kullanmalısınız. 
Hamile kalabilecek bir kadın partneri olan bir erkekseniz, tedaviniz sırasında ve son dozunuzdan sonra en 
az 3 ay boyunca hamileliği önlemek için doğum kontrolünü kullanmalısınız. Sizin için işe yarayacak doğum 
kontrol yöntemleri hakkında doktorunuzla konuşun. Ceritinib doğmamış bebeğinize zarar verebilir. 
Seritinib tedavisi sırasında siz veya eşiniz hamile kalırsanız hemen doktorunuzu arayın.

emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Seritinib alırken ve son dozunuzdan sonra en az 2 hafta 
emzirmemelisiniz.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya dişçiye seritinib kullandığınızı 
söyleyin.

Bu ilacı kullanırken hiperglisemi (kan şekerinizde yükselme) yaşayabileceğinizi bilmelisiniz. Seritinib 
kullanırken aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuza bildirin: aşırı susama, 
sık idrara çıkma, aşırı açlık, bulanık görme, baş ağrısı, düşünme veya konsantrasyon güçlüğü, nefeste 
meyve gibi kokular veya yorgunluk.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Bu ilacı alırken greyfurt yemeyin veya greyfurt suyu içmeyin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozunuzdan sonraki 12 saat içindeyse, 
unuttuğunuz dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz 
almayın.
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Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı

ishal

kusma

kabızlık

karın ağrısı

göğüste ağrılı yanma hissi

yutma zorluğu

iştah kaybı

kilo kaybı

tükenmişlik

döküntü

kaşıntı

görme değişiklikleri

kas, kemik, arka kol veya bacak ağrısı

baş ağrısı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖZEL ÖNLEMLER bölümünde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuzu arayın:

midenin sağ üst kısmında ağrı

olağandışı morarma veya kanama

Koyu idrar

cilt ve gözlerin sararması

iştah azalması

grip benzeri semptomlar

kaşıntı

nefes darlığı

ateş, titreme, boğaz ağrısı, devam eden öksürük ve tıkanıklık veya diğer enfeksiyon belirtileri

göğüs ağrısı veya rahatsızlık

kalp atışındaki değişiklikler

kalp çarpıntısı

baş dönmesi
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sersemlik

bayılma

Midenin sol üst kısmında veya ortasında başlayan, ancak arkaya yayılabilen devam eden ağrı

nöbetler

Ceritinib 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 
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, 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.

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]

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

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

etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir. Doktorunuz ayrıca, kanserinizin seritinib ile tedavi edilip edilemeyeceğini öğrenmek 

için tedaviye başlamadan önce bir laboratuvar testi isteyecektir.

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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