העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

ינואר 2015

שם התרופה:

SUNITINIB

שם מסחרי:

Sutent

צורת הגשה:

כמוסות לבליעה בשני צבעים כתום וקרמל בחוזק של 50 :מ"ג 25 ,מ"ג 12.5 ,מ"ג

מטרת הטיפול:

טיפול בסרטן כליה ,בסרטן מערכת דרכי העיכול –  GISTובסרטן לבלב (.)pNET

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה
ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

דגשים בטיפול:
•יש לבצע ספירת דם וכימיה ובדיקת
חלבון בשתן לפני כל תחילת מחזור
טיפול
•יש לעקוב אחר לחץ הדם וא.ק.ג
•מעקב אקו לב נדרש במידה והנך סובל
מבעיות לבביות ,אירועים מוחיים וזרימת
הדם ובהתאם להנחיית הרופא המטפל

תגובות בין תרופתיות:
•אין ליטול דיפלוקאן (פלוקונאזול)
ומולטק יחד עם תרופה זו

*
*

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/
פנייה לטיפול דחוף:
•עליית חום מעל  38מעלות וצמרמורות.
•נפיחות בפנים ,בפה או בגרון
•בלבול ,סחרחורת או עילפון

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

SUNITINIB

דגשים על אופן נטילת התכשיר:
•יש ליטול את התרופה מדי יום למשך
ארבעה שבועות ובסיומם שבועיים
הפסקה או לפי הוראת הרופא האונקולוג
המטפל
•אין לפתוח את הכמוסות ,ללעוס או
למהול עם סוגי מזון ומשקאות שונים
•אין לאכול אשכוליות או לשתות מיץ
אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)
•יש להימנע מטיפולי שיניים חודרניים
בזמן הטיפול בתרופה זו

תופעות לוואי:
•דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה
במספר תאי דם לבנים ,אדומים וטסיות
ולגרום לדימומים מהחניכיים ,מהאף ומפי
הטבעת
• כאבי בטן ,שלשולים ,בחילה ,הקאות ,אי
נוחות במערכת העיכול
•עלייה ברמת בילירובין בדם ובשתן
•כאב או זיהום בלסת
•שלפוחיות בכפות הידיים או הרגליים
•דלקת בחניכיים ,אבדן תיאבון ,כאבים
בפה ,שינוי בתחושת הטעם
•שינוי בצבע השתן
•יובש בעור ובפה ,פריחה
•ירידה בתפקוד בלוטת התריס
•פגיעה בתפקודי כבד
•כאב בזרועות וברגליים
•שיעול
•עייפות ,חולשה

•אבדן תחושה או חולשה בידיים ,ברגליים
או בצד אחד של הגוף
•הופעת כאב ראש חזק מאד או פתאומי
או בעיות בראייה ,בדיבור או בהליכה
•תסמונת כף היד והרגל (Hand and
 )foot syndromeהעלולה להתבטא  
בנפיחות כאבים אדמומיות ורגישות ו/
או יובש בכפות הרגליים והידיים ,שינויים
בתחושה ,עקצוץ ונימול ,שלפוחיות
וקילוף העור ,בצקות וכאבים
•עלייה מהירה במשקל ,בצקת ,תחושה
של אי סדירות בקצב הלב או הנשימה,
עייפות או חולשה קיצוניים
•כיבים או כתמים לבנים בפה או בגרון
הגורמים לקושי בבליעה
•דם בשתן ,בליחה ,צואה כהה
•שלשולים מעל  4ביום

