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Personalizuotas
nesmulkiųjų
ląstelių
plaučių vėžio
gydymas

IRESSA 250 mg plėvele dengtos tabletės. Receptinis vaistas. Vaisto forma. Plėvele dengtos tabletės. Kokybinė ir kiekybinė sudėtis. Tabletėje yra 250 mg gefitinibo. Farmakoterapinė grupė.
Proteinkinazės inhibitoriai. Terapinės indikacijos. Suaugusių pacientų lokaliai progresavusio arba
metastazavusio nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžio, turinčio EAFR tirozinkinazę aktyvinančių mutacijų,
gydymas. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai;
žindymas. Dozavimas ir vartojimo būdas. Rekomenduojama dozė – viena 250 mg tabletė 1 kartą
per parą, valgant arba ne valgio metu, kasdien maždaug tuo pačiu laiku. Nepageidaujamas poveikis.
Labai dažnas: anoreksija; viduriavimas, vėmimas, pykinimas, stomatitas, alanino aminotransferazės
koncentracijos padidėjimas, odos reakcijos: išbėrimas pūlinėliais, kartais niežtinčiais, astenija (dažniausiai lengva). Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Kartu vartojant vaistinius
preparatus, kurie stipriai slopina CYP3A4 (pvz., ketokonazolą, pozakonazolą, vorikonazolą, proteazės inhibitorius, klaritromiciną, telitromiciną), gali padidėti gefitinibo koncentracija plazmoje. Stipriai CYP3A4
indukuojančių vaistinių preparatų (pvz., fenitoino, karbamazepino, rifampicino, barbitūratų ir jonažolės,
Hypericum perforatum) reikia kartu neskirti. Medžiagos, kurios sukelia reikšmingą nuolatinį skrandžio pH
padidėjimą, gali sumažinti gefitinibo koncentraciją plazmoje ir tokiu būdu sumažinti IRESSA veiksmingumą. Kai kuriems varfariną kartu su gefitinibu vartojusiems pacientams padidėjo tarptautinis normalizuotas santykis (TNS) ir (arba) nustatyta kraujavimo reiškinių. Specialūs įspėjimai ir atsargumo
priemonės. Paciento EAFR mutacijų būklei vertinti svarbu pasirinkti tinkamai patvirtintą patikimą
metodą, kad nebūtų gauti klaidingai neigiami ar klaidingai teigiami duomenys. 1,3 % pacientų, vartojusių gefitinibą, pasireiškė intersticinė plaučių liga, kuri gali prasidėti ūmiai. Pasunkėjus kvėpavimo sutrikimams (pvz., dusuliui, kosuliui ir karščiavimui), reikia nutraukti IRESSA vartojimą ir nedelsiant ištirti pacientą. Patvirtinus opinio keratito diagnozę, reikia laikinai nutraukti IRESSA vartojimą. Jeigu simptomai
nepraeina arba atsinaujina pradėjus vėl vartoti IRESSA, reikia apsvarstyti šio vaistinio preparato vartojimo
nutraukimo visam laikui tikslingumą. Pacientui reikia patarti nedelsiant kreiptis į gydytoją, pasireiškus:
stipriam ar nepraeinančiam viduriavimui, pykinimui, vėmimui arba anoreksijai. Pakuotė ir jos turinys.
Pakuotėje yra 30 tablečių (lizdinėse plokštelėse). Rinkodaros teisės turėtojas: AstraZeneca AB. Atstovas Lietuvoje: UAB AstraZeneca Lietuva, Jasinskio g. 16A, Vilnius. Tel. 8-52660550. Fax. 8-52660555.
Paskutinės peržiūros data: 2013 06 27. Įtarus nepageidaujamą reakciją į vaistą, praneškite
Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai: nemokamu faksu: 8-800-201-31, el. paštu: nepageidaujamar@
vvkt.lt arba paštu: VVKT, Žirmūnų g. 139A, LT-09120, Vilnius ir UAB „AstraZeneca Lietuva“. Čia pateikta
sutrumpinta informacija apie vaistą. Visą informaciją rasite preparato charakteristikų santraukoje, http://
www.ema.europa.eu

