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Dasatinib
binibigkas bilang (da sa' ti nib)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Dasatinib ay ginagamit upang gamutin ang isang partikular na uri ng talamak na myeloid leukemia (CML; isang uri ng kanser ng mga puting 

selula ng dugo) bilang unang paggamot at sa mga taong hindi na makikinabang sa iba pang mga gamot sa leukemia kabilang ang imatinib 

(Gleevec) o sa mga taong hindi maaaring inumin ang mga gamot na ito dahil sa mga side effect. Ginagamit din ang Dasatinib upang gamutin ang 

isang partikular na uri ng talamak na CML sa mga bata. Ginagamit din ang Dasatinib upang gamutin ang isang partikular na uri ng acute 

lymphoblastic leukemia (LAHAT; isang uri ng cancer ng mga white blood cell) sa mga taong hindi na makikinabang sa iba pang mga gamot sa 

leukemia o hindi makakainom ng mga gamot na ito dahil sa mga side effect. Ang Dasatinib ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na 

kinase inhibitors. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagharang sa pagkilos ng isang abnormal na protina na nagpapahiwatig ng mga selula ng 

kanser na dumami. Nakakatulong ito na pigilan ang pagkalat ng mga selula ng kanser.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Dumarating ang Dasatinib bilang isang tablet na dapat inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwan itong kinukuha isang beses sa isang araw, sa 

umaga o sa gabi, may pagkain o walang pagkain. Uminom ng dasatinib sa halos parehong oras araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon 

sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Kunin ang 

dasatinib nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas marami o mas kaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong 

doktor.

Lunukin ang mga tablet nang buo; huwag hatiin, nguyain, o durugin ang mga ito. Magsuot ng latex o nitrile gloves kapag humahawak 

ng mga tablet na aksidenteng nadurog o nabasag upang maiwasan ang pagkakadikit sa gamot.

Maaaring ayusin ng iyong doktor ang iyong dosis o permanenteng ihinto ang iyong paggamot sa dasatinib depende sa iyong tugon sa paggamot at 

anumang mga side effect na iyong nararanasan. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa kung ano ang iyong nararamdaman sa panahon ng iyong 

paggamot. Ipagpatuloy ang pag-inom ng dasatinib kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag ihinto ang pagkuha ng dasatinib nang hindi 

nakikipag-usap sa iyong doktor.

Hilingin sa iyong parmasyutiko o doktor ang isang kopya ng impormasyon ng tagagawa para sa pasyente.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.
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hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng dasatinib,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa dasatinib, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 

sangkap sa dasatinib tablets. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, at nutritional supplement na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga sumusunod: 

anticoagulants (''mga pampapayat ng dugo'') tulad ng warfarin (Coumadin, Jantoven); mga gamot na anthracycline para sa kanser tulad ng daunorubicin (Cerubidine), doxorubicin (Doxil), at epirubicin (Ellence); ilang mga antifungal tulad ng 

ketoconazole (Nizoral), itraconazole (Onmel, Sporanox), at voriconazole (Vfend); clarithromycin (Biaxin, sa PrevPac); dexamethasone; ilang mga gamot na ginagamit upang gamutin ang human immunodeficiency virus (HIV) tulad ng 

atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir), at saquinavir (Invirase); ilang mga gamot para sa hindi regular na tibok ng puso tulad ng amiodarone (Nexterone, Pacerone), disopyramide (Norpace), dofetilide 

(Tikosyn), flecainide (Tambocor), mexiletine (Mexitil), procainamide, propafenone (Rythmol), quinidine (sa Nuedexta), at sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine), mga gamot para mabawasan ang acid sa tiyan tulad ng bilang cimetidine 

(Tagamet), famotidine (Pepcid), nizatidine (Axid), ranitidine (Zantac), esomeprazole (Nexium), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec), pantoprazole (Protonix), at rabeprazole (AcipHex); nefazodone; rifampin (Rimactane, Rifadin, sa 

Rifater, sa Rifamate); at telithromycin (Ketek); Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa dasatinib, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang 

mga hindi lumalabas sa listahang ito. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. flecainide (Tambocor), mexiletine (Mexitil), procainamide, 

propafenone (Rythmol), quinidine (sa Nuedexta), at sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine), mga gamot para mabawasan ang acid sa tiyan gaya ng cimetidine (Tagamet), famotidine (Pepcid) , nizatidine (Axid), ranitidine (Zantac), 

esomeprazole (Nexium), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec), pantoprazole (Protonix), at rabeprazole (AcipHex); nefazodone; rifampin (Rimactane, Rifadin, sa Rifater, sa Rifamate); at telithromycin (Ketek); Maraming iba pang mga 

gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa dasatinib, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito. Maaaring kailanganin ng iyong 

doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. flecainide (Tambocor), mexiletine (Mexitil), procainamide, propafenone (Rythmol), quinidine (sa Nuedexta), at sotalol (Betapace, 

Betapace AF, Sorine), mga gamot para mabawasan ang acid sa tiyan gaya ng cimetidine (Tagamet), famotidine (Pepcid) , nizatidine (Axid), ranitidine (Zantac), esomeprazole (Nexium), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec), 

pantoprazole (Protonix), at rabeprazole (AcipHex); nefazodone; rifampin (Rimactane, Rifadin, sa Rifater, sa Rifamate); at telithromycin (Ketek); Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa dasatinib, kaya 

siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o 

subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. quinidine (sa Nuedexta), at sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine), mga gamot para mabawasan ang acid sa tiyan gaya ng cimetidine (Tagamet), famotidine (Pepcid), nizatidine (Axid), 

ranitidine (Zantac), esomeprazole (Nexium), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec), pantoprazole (Protonix), at rabeprazole (AcipHex); nefazodone; rifampin (Rimactane, Rifadin, sa Rifater, sa Rifamate); at telithromycin (Ketek); Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa dasatinib, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. quinidine (sa Nuedexta), at sotalol (Betapace, Betapace AF, Sorine), mga gamot para mabawasan ang acid sa tiyan gaya ng cimetidine (Tagamet), famotidine (Pepcid), nizatidine (Axid), ranitidine (Zantac), esomeprazole (Nexium), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec), pantoprazole (Protonix), at rabeprazole (AcipHex); nefazodone; rifampin (Rimactane, Rifadin, sa Rifater, sa Rifamate); at telithromycin (Ketek); Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa dasatinib, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. ranitidine (Zantac), esomeprazole (Nexium), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec), pantoprazole (Protonix), at rabeprazole (AcipHex); nefazodone; rifampin (Rimactane, Rifadin, sa Rifater, sa Rifamate); at telithromycin (Ketek); Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa dasatinib, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. ranitidine (Zantac), esomeprazole (Nexium), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec), pantoprazole (Protonix), at rabeprazole (AcipHex); nefazodone; rifampin (Rimactane, Rifadin, sa Rifater, sa Rifamate); at telithromycin (Ketek); Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-ugnayan sa dasatinib, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

kung umiinom ka ng mga antacid, tulad ng aluminum hydroxide/magnesium hydroxide (Maalox), calcium 
carbonate (Tums), o calcium carbonate at magnesium (Rolaids), inumin ang mga ito 2 oras bago o 2 oras 
pagkatapos mong uminom ng dasatinib.

sabihin sa iyong doktor kung anong mga herbal na produkto ang iyong iniinom, lalo na ang St. John's wort.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng lactose intolerance (kawalan ng kakayahang matunaw ang mga produkto ng 

pagawaan ng gatas), mababang antas ng potasa o magnesiyo sa iyong dugo, mahabang QT syndrome (isang kondisyon sa puso na maaaring 

magdulot ng pagkahilo, pagkahimatay, o hindi regular na tibok ng puso), mga problema sa iyong immune system, o atay, baga, o sakit sa puso.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o planong magbuntis. Hindi ka dapat mabuntis habang umiinom ka ng dasatinib at sa 

loob ng 30 araw pagkatapos ng iyong huling dosis. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga paraan ng birth control na gagana 

para sa iyo. Kung ikaw ay buntis habang umiinom ng dasatinib, tawagan ang iyong doktor. Ang mga babaeng buntis ay hindi dapat 

humawak ng durog o sirang mga tabletang dasatinib. Maaaring makapinsala sa fetus ang Dasatinib.

huwag magpasuso habang umiinom ng dasatinib at sa loob ng 2 linggo pagkatapos ng iyong huling dosis.

dapat mong malaman na ang gamot na ito ay maaaring magpababa ng fertility sa mga lalaki at babae. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa 

mga panganib ng pagkuha ng dasatinib.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay umiinom ng 
dasatinib.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Huwag kumain ng grapefruit o uminom ng grapefruit juice habang umiinom ng gamot na ito.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?
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Laktawan ang napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa 

napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang Dasatinib ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

pananakit ng kalamnan

kahinaan

sakit sa kasu-kasuan

pananakit, paso o pangingilig sa mga kamay o paa

pantal

pamumula ng balat

pagbabalat ng balat

pamamaga, pamumula, at pananakit sa loob ng bibig

mga sugat sa bibig

pagtatae

pagduduwal

pagsusuka

pagtitibi

pananakit o pamamaga ng tiyan

walang gana kumain

pagbaba ng timbang

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan 

kaagad ang iyong doktor o kumuha ng emergency na medikal na paggamot:

lagnat, namamagang lalamunan, panginginig, at/o iba pang palatandaan ng impeksyon

pamamaga ng mga mata, kamay, braso, paa, bukung-bukong, o ibabang binti

biglaang pagtaas ng timbang

hirap huminga, lalo na kapag nakahiga

pag-ubo ng pink o madugong uhog

tuyong ubo

pananakit ng dibdib na lumalala kapag umuubo, bumahin, o humihinga ng malalim

presyon ng dibdib

pagkahilo

nanghihina
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mabilis, hindi regular, o malakas na tibok ng puso

sakit ng ulo

pagkapagod

pagkalito

pansamantalang pagpapalaki ng dibdib (sa mga bata)

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo

itim at nalalabing dumi

pulang dugo sa dumi

madugong suka

nagsusuka na materyal na mukhang gilingan ng kape

mabagal o mahirap na pananalita

kahinaan o pamamanhid ng braso o binti

Ang Dasatinib ay maaaring magdulot ng mabagal na paglaki o pananakit ng buto sa mga bata. Maingat na susubaybayan ng doktor ng iyong anak 

ang pag-unlad ng iyong anak habang umiinom siya ng dasatinib. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib ng pagbibigay ng gamot 

na ito sa iyong anak.

Ang Dasatinib ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang umiinom 

ng gamot na ito.

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa 
temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng 

mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling 

mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang 

mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita 

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

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao 

ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang 

iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal 

na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website 

ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa 

isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online 

sahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak,
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nagkaroon ng seizure, nahihirapang huminga, o hindi magising, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

hindi pangkaraniwang pasa o pagdurugo

lagnat, namamagang lalamunan, panginginig, at/o iba pang palatandaan ng impeksyon

kinakapos na paghinga

mabilis na tibok ng puso

sakit ng ulo

maputlang balat

pagkalito

pagkapagod

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor at laboratoryo. Ang iyong doktor ay mag-uutos ng ilang mga pagsusuri sa lab bago at sa 

panahon ng iyong paggamot upang suriin ang tugon ng iyong katawan sa dasatinib.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling 

pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Sprycel®

Huling Binago - 01/15/2018

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble

para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health
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