نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) 6986 -
يسوؽ الدكاء بموجب كصفة طبيب فقط

إيريسا
أقراص مطلية
التركيب:
يحتوم كل قرص مطلي على :ﭼيفﯿتﯿﻨيب Gefitinib 250 mg
للمواد غير الفعالة الرجاء أنظر الفقرة  _ 6معلومات إضافية.
إقرأ الﻨشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدكاء.
تحتوم هذق الﻨشرة على معلومات موجزة عن الدكاء .إذا توفرت لديك أسئلة إضافية ،راجع الطبيب أك
الصيدلي.
كصف هذا الدكاء لعالج مرضك .ال تعطيه لآلخرين .فهو قد يضرهم حتى كلو بدا لك أف مرضهم مشابه
لمرضك.
الدكاء مخصص للكبار إعتبارًا من عمر  68سﻨة.

 )6ألم غرض مخصص الدكاء؟
تأثيرات الدكاء الطبية
إيريسا مخصص لمعالجة سرطاف الرئة من نوع الخاليا غير الصغيرة()NSCLC
.non-small cell lung cancer
إيريسا مخصص لمعالجة سرطاف الرئة الموضعي المتقدـ أك اإلنتقالي لدل الكبار ،من نوع الخاليا غير
الصغيرة ( ،)NSCLCالمترافق بطفرات تﻨشيط .EGFR - TK
الفصيلة العالجية
أدكية لمعالجة السرطاف ،من مثبطات .EGFR

 )2قبل إستعماؿ الدكاء
 Xال يجوز إستعماؿ الدكاء إذا:
ال تستعملي الدكاء إذا كﻨت في فترة الرضاعة.
ال يجوز إستعماؿ هذا الدكاء إذا كﻨت حساسًا لػ ﭼيفﯿتﯿﻨيب أك ألحد مركبات الدكاء (أنظر الفقرة .)6
تحذيرات خاصة تتعلق بإستعماؿ الدكاء:
خالؿ فترة العالج بهذا الدكاء يجب إجراء فحوص دكرية لوظائف الكبد.

! قبل العالج بػ إيريسا بلغ الطبيب إذا:


عانيت في الماضي من مشاكل أخرل في الرئة .مشاكل معيﻨة في الرئة قد تتفاقم خالؿ فترة
العالج بػ إيريسا.



عانيت في الماضي من مشاكل في الكبد.

! األطفاؿ كالمراهقوف
إيريسا غير مخصص للعالج لدل األطفاؿ كالمراهقين دكف عمر 68
! إذا كﻨت تتﻨاكؿ ،أك إذا تﻨاكلت مؤخرًا ،أدكية أخرل بما في ذلك أدكية بدكف كصفة طبية كإضافات
غذائية ،إحك للطبيب أك الصيدلي عن ذلك باألخص إذا كﻨت تتﻨاكؿ:


فيﻨيتوئين أك كاربامازيﭙين (للصرع)



ريفامﭙيسين (للسل)



إيتراكونازكؿ (للتلوثات الفطرية)



باربيتورات (أدكية لمعالجة مشاكل الﻨوـ)



أدكية من األعشاب الطبية الحاكية سانت جونس ككرت (هيﭙيريكوـ ﭘيرفوراتوـ ،لمعالجة اإلكتئاب
كالقلق)



مثبطات مضخة الﭙركتوف ،مضادات المستقبل  ،H2مضادات الحموضة (للقرحة المعدية ،لإلضطرابات
الهضمية ،للحرقاف كلتخفيض حموضة المعدة).

هذق األدكية قد تؤثر على طريقة عمل إيريسا.


كارفارين (دكاء مضاد لتخثر الدـ يعطى عن طريق الفم) .إذا كﻨت تتﻨاكؿ دكاء يحتوم على هذق
المادة الفعالة ،فمن شأف الطبيب أف يقوـ بإجراء فحوص الدـ بأكقات أقرب.

إذا كاف كاحد مما ذكر سابقًا يﻨطبق عليك ،أك إذا كﻨت غير كاثقًا ،فعليك اإلستيضاح من هذا األمر مع
الطبيب أك الصيدلي قبل تﻨاكؿ إيريسا.
! إستعماؿ الدكاء كالطعاـ
يجب تﻨاكؿ الدكاء مع الطعاـ أك من دكنه.
! الحمل كاإلرضاع
إذا كﻨت في فترة الحمل أك تخططين للحمل أك مرضعة ،إستشيرم الطبيب قبل تﻨاكؿ إيريسا.
يوصى بعدـ الحمل خالؿ فترة العالج بػ إيريسا  ،كذلك ألف إيريسا قد يلحق الضرر برضيعك.
ال تتﻨاكلي إيريسا إذا كﻨت مرضعة لغرض الحفاظ على صحة رضيعك.
! السياقة كإستعماؿ الماكﻨات
إذا كﻨت تشعر بضعف خالؿ فترة تﻨاكؿ الدكاء ،عليك الحذر أثﻨاء سياقة المركبات أك أثﻨاء إستعماؿ
األجهزة كالماكﻨات.
! معلومات هامة عن بعض مركبات الدكاء


الدكاء يحوم لكتوز .إذا قيل لك من قبل الطبيب بأف لديك حساسية لسكريات معيﻨة ،فعليك إبالغ
الطبيب قبل تﻨاكؿ الدكاء.



يحتوم الدكاء على صوديوـ .يحتوم الدكاء أقل من  6مليموؿ ( 22ملغ) صوديوـ للقرص ،أم أنه
يُعرؼ كدكاء "بدكف صوديوـ".

 )2كيفية إستعماؿ الدكاء؟


يجب اإلستعماؿ حسب تعليمات الطبيب دائمًا .عليك اإلستيضاح من الطبيب أك الصيدلي إذا لم تكن
كاثقًا.

يتم تحديد المقدار الدكائي كطريقة العالج من قبل الطبيب فقط .المقدار الدكائي اإلعتيادم هو:
قرص كاحد مرة في اليوـ.
ال يجوز تجاكز الجرعة الدكائية الموصى بها.
يجب تﻨاكؿ هذا الدكاء بفواصل زمﻨية محددة ،كما حدد من قبل الطبيب المعالج.
يجب المواظبة على العالج كما أكصيت من قبل الطبيب.
ال توجد معلومات بخصوص شطر القرص.
ال يجوز سحق أك مضغ القرص .يجب بلع الدكاء بشكله الكامل مع الماء.
ال يجوز تﻨاكؿ مضادات الحموضة (لتخفيض نسبة حموضة المعدة) ساعتين قبل أك ساعة بعد تﻨاكؿ
إيريسا.
باإلمكاف إضافة القرص لﻨصف كأس من المياق (غير الغازية) .ال يجوز إستعماؿ المشركبات األخرل.
يجب كضع القرص في الماء من دكف سحقه .يجب الخلط حتى إذابة القرص (حوالي  22دقيقة)
كالشرب حاال ن.
يجب شطف الكأس جيدًا بﻨصف كأس من الماء كالشرب ثانيةن ،كذلك للتأكد من شرب كامل الدكاء.
إذا نسيت تﻨاكؿ هذا الدكاء في الوقت المحدد ،يجب عليك تﻨاكؿ جرعة دكائية حاؿ تذكرؾ لطالما كاف
ذلك قبل  62ساعة على األقل من موعد تﻨاكؿ الجرعة الدكائية القادمة .ال يجوز بأم حاؿ من األحواؿ
تﻨاكؿ جرعتين دكائيتين سوية .إذا تبقى أقل من  62ساعة حتى موعد تﻨاكؿ الجرعة الدكائية القادمة ،فال
يجوز تﻨاكؿ الجرعة الدكائية المﻨسية.
إذا تﻨاكلت جرعة دكائية مفرطة أك إذا بلع طفل بالخطأ من الدكاء ،توجه حاال ن إلى المستشفى كأحضر
معك علبة الدكاء.
الدكائية فيكل 


في
ال يجوز تﻨاكؿاألدكية 
مرة
العتمة! يجب تشخيص طابع الدكاء كالتأكد من المقادير
عالﻨظارات الطبية إذا لزـ األمر 
ء .ض 
تتﻨاكؿ فيها دكا 


ذلك.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حوؿ إستعماؿ الدكاء ،استشر الطبيب أك الصيدلي.

 )4األعراض الجانبية:
كما بكل دكاء ،إف إستعماؿ إيريسا قد يسبب أعراضًا جانبية عﻨد بعض المستعملين .ال تﻨدهش من
قائمة األعراض الجانبية .من الجائز أال تعاني أيًا مﻨها.
يجب التوجه حاال ن إلى الطبيب إذا ظهرت األعراض التالية ،من الجائز أف تحتاج إلى عالج طبي طارئ:


ردكد فعل تحسسية (شائع) ،خاصة إذا كانت األعراض تشمل إنتفاخ الوجه ،الحﻨجرة أك اللساف،
صعوبة في البلع ،شرل (رد فعل تحسسي جلدم) كصعوبة في التﻨفس.



ضيق تﻨفس شديد ،أك تفاقم مفاجئ بضيق التﻨفس الذم من الجائز أف يترافق أيضًا بسعاؿ أك
بسخونة.
قد يتطور لدل المرضى الذين يتﻨاكلوف إيريسا إلتهاب في الرئتين الذم يعرؼ بمرض رئوم خاللي
( .)interstitial lung diseaseهذا العرض قد يصيب  6من بين  622مريض يتﻨاكلوف إيريسا كقد
يشكل خطرًا على الحياة.



تجفاؼ (شائع) يحصل نتيجة إسهاؿ شديد أك متواصل ،تقيؤات ،غثياف أك فقداف الشهية للطعاـ.



مشاكل في العيﻨين (غير شائع) مثل ألم ،إحمرار ،تدمع العيﻨين ،حساسية للضوء ،تغير بالرؤية أك
نمو داخلي للرموش ( .)trichiasisقد يدؿ هذا األمر على أنك تعاني من تقرح على سطح العين
(القرنية).



مشاكل جلدية شديدة (نادرًا) التي تصيب أجزاء كاسعة من الجسم كتشمل إحمرار ،ألم ،تقرحات،
حويصالت ،إنسالخ الجلد ،كقد تتأثر أيضًا الشفتين ،األنف ،العيﻨين كاألعضاء التﻨاسلية.

راجع الطبيب بأسرع ما يمكن إذا كﻨت تالحظ كاحد من األعراض الجانبية التالية:
أعراض جانبية تظهر في أكقات متقاربة جدًا (أعراض تظهر لدل أكثر من مستعمل كاحد من بين
عشرة):


إسهاؿ



تقيؤات



غثياف



ردكد فعل جلدية مثل طفح يشبه حب الشباب ،يترافق أحيانًا بحكة ،جفاؼ ك/أك تشققات في الجلد.



فقداف الشهية للطعاـ



ضعف



إحمرار أك تقرح في الفم



إرتفاع إنزيم الكبد أالنين أميﻨوترانسفيراز في فحوص الدـ؛ إذا كانت قيمته مرتفعة أكثر من الالزـ
فمن الجائز أف يوصيك الطبيب بالتوقف عن تﻨاكؿ إيريسا.

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدل  6حتى  62مستعملين من بين :)622


مشاكل في األظافر



جفاؼ في الفم



فقداف الشعر



جفاؼ كإحمرار كتهيج العيﻨين



إحمرار كألم في الجفﻨين



رعاؼ ،دـ في البوؿ



سخونة



ﭘركتين في البوؿ (لوحظ في فحوص البوؿ)



لوحظ إرتفاع في البيليركبين كإنزيم كبدم آخر أسﭙارتات أميﻨوترانسفيراز في فحوص الدـ؛ إذا كانت
هذق القيم مرتفعة أكثر من الالزـ فمن الجائز أف يوصيك الطبيب بالتوقف عن تﻨاكؿ إيريسا.



إرتفاع مستويات الكرياتيﻨين في فحوص الدـ (له عالقة باألداء الوظيفي الكلوم).



إلتهاب المثانة البولية (الشعور بحرقة أثﻨاء التبوؿ ،تكرار التبوؿ كالحاجة الملحة للتبوؿ).

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدل حتى  6من بين  622مستعمل):


إلتهاب البﻨكرياس ،الذم عالماته تشمل ألم شديد جدًا في القسم العلوم من البطن ،غثياف شديد
كتقيؤات شديدة.



إلتهاب الكبد الذم عالماته يمكن أف تكوف شعور عاـ غير جيد مع يرقاف أك من دكنه (جلد أصفر أك
إصفرار العيﻨين) .هذا العرض غير شائع ،على الرغم من ذلك فإف بعض المرضى توفوا جراء ذلك.



تثقب الجهاز الهضمي.

أعراض تظهر في أكقات متباعدة (التي تظهر لدل حتى  6من بين  6222مستعمل):


تلوث في األكعية الدموية على سطح الجلد ،حالة يمكن أف تظهر على شكل كدمة أك مﻨاطق عليها
طفح جلدم ال تصبح بيضاء نتيجة تطبيق ضغط.



إلتهاب نازؼ في المثانة البولية (الشعور بحرقة أثﻨاء التبوؿ ،تكرار التبوؿ كالحاجة الملحة للتبوؿ مع
دـ في البوؿ).

إذا ظهر عرض جانبي ،إذا تفاقمت إحدل األعراض الجانبية ،أك عﻨدما تعاني من عرض جانبي لم يذكر
في هذق الﻨشرة ،عليك إستشارة الطبيب.
التبليغ عن أعراض جانبية:
باإلمكاف التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الﻨموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية
الموجودة على الصفحة الرئيسية لموقع كزارة الصحة www.health.gov.il
أك الدخوؿ للرابط التالي:
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffe
ctMedic@moh.gov.il

 )5كيفية تخزين الدكاء؟


التسمم! يجب حفظ هذا الدكاء ككل دكاء آخر 

 تجﻨب 
أيدم
بعيدًا عن متﻨاكؿ
في مكاف مغلق

بالتسمم .ال تسبب 



التقيؤ بدكف تعليمات صريحة من
لتفادم إصابتهم
الرضع ،كذلك
األطفاؿ ك/أك

الطبيب!


ال يجوز إستعماؿ الدكاء بعد إنقضاء تاريخ الصالحية ( )exp. dateالذم يظهر على ظهر العلبة .يشير
تاريخ الصالحية إلى اليوـ األخير من نفس الشهر.



ال يجوز تخزين هذا الدكاء بدرجة حرارة تزيد عن  22درجة مئوية .يجب التخزين في العلبة األصلية
لحمايته من الرطوبة.



بعد الفتح للمرة األكلى باإلمكاف إستعماؿ اللويحة (بليستر) خالؿ شهر مﻨذ فتح غالؼ األلومﻨيوـ.

اليجوز رمي الدكاء الذم ال حاجة له إلى القمامة ،الرجاء إستشارة الصيدلي عن كيفية إبادته.
في أية حالة من الشك ،عليك إستشارة الصيدلي الذم صرؼ لك الدكاء.
ال يجوز تخزين أدكية مختلفة بﻨفس العلبة.

 )6معلومات إضافية
يحتوم الدكاء باإلضافة للمادة الفعالة أيضًا:
Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, povidone, sodium
lauryl sulfate, magnesium stearate, hypromellose, macrogol 300, titanium dioxide, yellow iron
oxide, red iron oxide.
يحتوم كل قرص على  662,5ملغ لكتوز (مونوهيدرات)
كل قرص يحتوم  2,86ملغ صوديوـ.
كيف يبدك الدكاء كما هو محتول العلبة:
تحتوم العلبة على  2مغلفات من األلومﻨيوـ ،بكل مغلف ألومﻨيوـ هﻨاؾ لويحة (بليستر) ذات
 62أقراص.
القرص هو مستدير ،محدب الجانبين ،بﻨي مطبوع عليه من جانب كاحد  IRESSA 250كالجانب
الثاني أملس.
رقم سجل الدكاء في سجل األدكية الحكومي في كزارة الصحة629 82 22895 22 :
المﻨتج:
أسترازيﻨيكا إنكلترا ـ.ض ،.مكلسفيلد ،إنكلترا.
صاحب اإلمتياز:
أسترازيﻨيكا (إسرائيل) ـ.ض ،.ص.ب ،6455 .هود هشاركف 4524275
أقرت كزارة الصحة صيغة هذق الﻨشرة كمحتواها فُحص كرُخص من قبلها في تاريخ :آب  2267كتم
تحديثه بموجب تعليمات كزارة الصحة في تاريخ :تشرين الثاني 2268
من أجل سهولة كتهوين القراءة ،تمت صياغة هذق الﻨشرة بصيغة المذكر .على الرغم من ذلك ،فإف
الدكاء مخصص لكال الجﻨسين.

