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Дазатиниб
произнася се като (da sa' ti nib)

защо е предписано това лекарство?

Дазатиниб се използва за лечение на определен тип хронична миелоидна левкемия (CML; вид рак на белите кръвни клетки) като 

първо лечение и при хора, които вече не могат да се възползват от други лекарства за левкемия, включително иматиниб (Gleevec) 

или при тези, които не може да приема тези лекарства поради странични ефекти. Дазатиниб се използва и за лечение на 

определен тип хронична ХМЛ при деца. Дазатиниб се използва също за лечение на определен тип остра лимфобластна левкемия 

(ALL; вид рак на белите кръвни клетки) при хора, които вече не могат да се възползват от други лекарства за левкемия или които 

не могат да приемат тези лекарства поради странични ефекти. Дазатиниб 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 

да се спре разпространението на раковите клетки.

как трябва да се използва това лекарство?

Дазатиниб се предлага като таблетка за приемане през устата. Обикновено се приема веднъж дневно, сутрин или вечер, със или 

без храна. Приемайте дазатиниб 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 дазатиниб точно както е указано. Не 

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

Поглъщайте таблетките цели; не ги цепете, дъвчете или смачквайте. Носете ръкавици от латекс или нитрил, когато боравите с 

таблетки, които са случайно смачкани или счупени, за да предотвратите контакт с лекарството.

Вашият лекар може да коригира дозата Ви или да спре завинаги лечението Ви с дазатиниб в зависимост от отговора Ви към 

лечението и всички нежелани реакции, които изпитвате. Говорете с Вашия лекар за това как се чувствате по време на 

лечението. Продължете да приемате дазатиниб, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на дазатиниб, 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.
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какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете дазатиниб,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към дазатиниб, други лекарства или някоя от съставките 
на дазатиниб таблетки. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, витамини и хранителни добавки, отпускани с рецепта и без рецепта, приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: 

антикоагуланти („разредители на кръвта“) като варфарин (Coumadin, Jantoven); антрациклинови лекарства за рак като даунорубицин (Cerubidine), доксорубицин (Doxil) и епирубицин (Ellence); някои противогъбични средства 

като кетоконазол (Nizoral), итраконазол (Onmel, Sporanox) и вориконазол (Vfend); кларитромицин (Biaxin, в PrevPac); дексаметазон; някои лекарства, използвани за лечение на човешки имунодефицитен вирус (HIV), като 

атазанавир (Reyataz), индинавир (Crixivan), нелфинавир (Viracept), ритонавир (Norvir) и саквинавир (Invirase); някои лекарства за неравномерен сърдечен ритъм, като амиодарон (Nexterone, Pacerone), дизопирамид (Norpace), 

дофетилид (Tikosyn), флекаинид (Tambocor), мексилетин (Mexitil), прокаинамид, пропафенон (Rythmol), хинидин (в Nuedexta) и соталол (Betapace, Betapace AF, Sorine), лекарства за намаляване на стомашната киселина като 

циметидин (Tagamet), фамотидин (Pepcid), низатидин (Axid), ранитидин (Zantac), езомепразол (Nexium), ланзопразол (Prevacid), омепразол (Prilosec), пантопразол (Protonix) и рабепразол (AcipHex); нефазодон; рифампин 

(Rimactane, Rifadin, in Rifater, in Rifamate); и телитромицин (Ketek); Много други лекарства също могат да взаимодействат с дазатиниб, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, дори 

и тези, които не фигурират в този списък. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. флекаинид (Tambocor), мексилетин (Mexitil), 

прокаинамид, пропафенон (Rythmol), хинидин (в Nuedexta) и соталол (Betapace, Betapace AF, Sorine), лекарства за намаляване на стомашната киселина като циметидин (Tagamet), фамотидин (Pepcid) , низатидин (Axid), 

ранитидин (Zantac), езомепразол (Nexium), ланзопразол (Prevacid), омепразол (Prilosec), пантопразол (Protonix) и рабепразол (AcipHex); нефазодон; рифампин (Rimactane, Rifadin, in Rifater, in Rifamate); и телитромицин (Ketek); 

Много други лекарства също могат да взаимодействат с дазатиниб, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък. Може да се наложи 

Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. флекаинид (Tambocor), мексилетин (Mexitil), прокаинамид, пропафенон (Rythmol), хинидин (в Nuedexta) и соталол 

(Betapace, Betapace AF, Sorine), лекарства за намаляване на стомашната киселина като циметидин (Tagamet), фамотидин (Pepcid) , низатидин (Axid), ранитидин (Zantac), езомепразол (Nexium), ланзопразол (Prevacid), омепразол 

(Prilosec), пантопразол (Protonix) и рабепразол (AcipHex); нефазодон; рифампин (Rimactane, Rifadin, in Rifater, in Rifamate); и телитромицин (Ketek); Много други лекарства също могат да взаимодействат с дазатиниб, така че не 

забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава 

внимателно за странични ефекти. хинидин (в Nuedexta) и соталол (Betapace, Betapace AF, Sorine), лекарства за намаляване на стомашната киселина като циметидин (Tagamet), фамотидин (Pepcid), низатидин (Axid), ранитидин 

(Zantac), езомепразол (Nexium), ланзопразол (Prevacid), омепразол (Prilosec), пантопразол (Protonix) и рабепразол (AcipHex); нефазодон; рифампин (Rimactane, Rifadin, in Rifater, in Rifamate); и телитромицин (Ketek); Много други лекарства също могат да взаимодействат с дазатиниб, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. хинидин (в Nuedexta) и соталол (Betapace, Betapace AF, Sorine), лекарства за намаляване на стомашната киселина като циметидин (Tagamet), фамотидин (Pepcid), низатидин (Axid), ранитидин (Zantac), езомепразол (Nexium), ланзопразол (Prevacid), омепразол (Prilosec), пантопразол (Protonix) и рабепразол (AcipHex); нефазодон; рифампин (Rimactane, Rifadin, in Rifater, in Rifamate); и телитромицин (Ketek); Много други лекарства също могат да взаимодействат с дазатиниб, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. ранитидин (Zantac), езомепразол (Nexium), ланзопразол (Prevacid), омепразол (Prilosec), пантопразол (Protonix) и рабепразол (AcipHex); нефазодон; рифампин (Rimactane, Rifadin, in Rifater, in Rifamate); и телитромицин (Ketek); Много други лекарства също могат да взаимодействат с дазатиниб, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. ранитидин (Zantac), езомепразол (Nexium), ланзопразол (Prevacid), омепразол (Prilosec), пантопразол (Protonix) и рабепразол (AcipHex); нефазодон; рифампин (Rimactane, Rifadin, in Rifater, in Rifamate); и телитромицин (Ketek); Много други лекарства също могат да взаимодействат с дазатиниб, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

ако приемате антиациди, като алуминиев хидроксид/магнезиев хидроксид (Maalox), калциев карбонат 
(Tums) или калциев карбонат и магнезий (Rolaids), приемайте ги 2 часа преди или 2 часа след приема 
на дазатиниб.

кажете на Вашия лекар какви билкови продукти приемате, особено жълт кантарион.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали непоносимост към лактоза (неспособност за смилане на млечни продукти), 

ниски нива на калий или магнезий в кръвта Ви, синдром на удължен QT (сърдечно заболяване, което може да причини замаяност, 

припадък или неравномерен пулс), проблеми с имунната ви система, чернодробно, белодробно или сърдечно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Не трябва да забременявате, докато 
приемате дазатиниб и 30 дни след последната доза. Говорете с Вашия лекар за методите за контрол на раждаемостта, 
които ще работят за Вас. Ако забременеете, докато приемате дазатиниб, обадете се на Вашия лекар. Бременни жени 
не трябва да боравят с натрошени или счупени таблетки дазатиниб. Дазатиниб може да увреди плода.

не кърмете докато приемате дазатиниб и 2 седмици след последната доза.

трябва да знаете, че това лекарство може да намали плодовитостта при мъжете и жените. Говорете с Вашия лекар за 

рисковете от приема на дазатиниб.

ако Ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате 
дазатиниб.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Не яжте грейпфрут и не пийте сок от грейпфрут, докато приемате това лекарство.

какво да правя, ако пропусна доза?
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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?

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

симптоми е тежък или не изчезне:

мускулна болка

слабост

болки в ставите

болка, парене или изтръпване в ръцете или краката

обрив

зачервяване на кожата

лющена кожа

подуване, зачервяване и болка в устата

рани в устата

диария

гадене

повръщане

запек

болки в стомаха или подуване

загуба на апетит

отслабване

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 
обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

треска, възпалено гърло, втрисане и/или други признаци на инфекция

подуване на очите, ръцете, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

внезапно наддаване на тегло

затруднено дишане, особено в легнало положение

кашлица с розова или кървава слуз

суха кашлица

болка в гърдите, която се влошава при кашляне, кихане или дълбоко дишане

натиск в гърдите

световъртеж

припадък
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бърз, неравномерен или удрящ сърдечен ритъм

главоболие

умора

объркване

временно уголемяване на гърдите (при деца)

необичайни синини или кървене

черни и катранени изпражнения

червена кръв в изпражненията

кърваво повръщане

материал за повръщане, който прилича на утайка от кафе

бавна или трудна реч

слабост или изтръпване на ръка или крак

Дазатиниб може да причини забавен растеж или болка в костите при деца. Лекарят на Вашето дете ще наблюдава внимателно 

развитието на Вашето дете, докато то или тя приема дазатиниб. Говорете с Вашия лекар за рисковете от даване на това лекарство 

на Вашето дете.

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

това лекарство.

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 излишна топлина и влага (не в банята).

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]

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.

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 паднала,
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получили гърч, имате проблеми с дишането или не можете да бъдете събудени, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

необичайни синини или кървене

треска, възпалено гърло, втрисане и/или други признаци на инфекция

недостиг на въздух

бързо сърцебиене

главоболие

бледа кожа

объркване

умора

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания 

преди и по време на лечението, за да провери реакцията на тялото ви към дазатиниб.

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.

рандови имена

Sprycel®
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