بطاقة معلومات خاصة لملسهتلك
حتتوي هذه البطاقة عىل معلومات هامة حول األمان ,اليت يتوجب عليك معرفهتا
قبل بدء العالج وخالل فرتة العالج بدواء كوتيليك } })Cotellic) Cobimetinibلرسطان
اجللد.

ملعرفة املعلومات الاكملة عن الدواء يتوجب األطالع
عىل النرشة لملسهتلك – حسب ما أقرته وزارة الصحة
قبل بدء االستعامل.

كوتيليك هو دواء مقاوم للرسطان الذي حيتوي عىل املادة الفعالة كوبميتينيب (.)cobimetinib
هذا الدواء خمصص لعالج رسطان اجللد من نوع ميالنوما اإلنتقايل ،أو غري القابل
للجراحة ،مبشاركة الدواء ڤميورافينيب )vemurafenib( ,لدى مرىض لدهيم الطفرة  V600يف
الپروتني املمسى .BRAF

كيف يعمل الدواء؟

الدواء موجه للپروتني املمسى " "MEKالذي له أمهية يف تنظمي تطور اخللية الرسطانية .عندما يعىط
كوتيليك مبشاركة ڤميورافينيب (دواء موجه للپروتني " "BRAFالذي إجتاز طفرة) ،فيحصل تباطؤ إضايف
أو توقف يف تطور الرسطان.

! حتذيرات خاصة تتعلق بإستعامل الدواء

قبل العالج وخالل فرتة العالج بـ كوتيليك أبلغ الطبيب إذا وجدت لديك:
• مشالك يف العينني∙
• مشالك يف القلب∙
• مشالك يف الكبد∙
إذا اكنت تلك احلاالت الطبية تنطبق عليك (أو مل تكن واثقا) راجع طبيبك ،قبل بدء العالج بـ كوتيليك
وخالله.

ما ييل تفصيل التحذيرات:

مشالك يف العينني (النظر) (أعراض جانبية شائعة اليت ميكن ان تؤثر عىل أكرث من مسهتلك
واحد من بني عرشة):
كوتيليك ميكن أن يسبب مشالك يف العينني اليت بعضها قد يكون نتيجة حالة تمسى إعتالل الشبكية
املصيل" serous "retinopathyاحلاصل نتيجة ترامك سائل من حتت شبكية العني.
بلغ طبيبك حاال ,إذا ظهرت األعراض التالية :تشوش يف الرؤية ،إضطرابات يف الرؤية ,فقدان جزيئ للرؤية
أو أي تغري آخر يف رؤيتك خالل فرتة العالج .يقوم طبيبك بفحص عينيك يف أي حال لوجود مشالك جديدة،
أو تفامق ملشالك حالية يف رؤيتك ،وذلك خالل فرتة العالج بـ كوتيليك.

مشالك قلبية (أعراض جانبية شائعة اليت ميكن ان تؤثر عىل أكرث من مسهتلك واحد من
بني عرشة):
كوتيليك ميكن أن يقلل من مكية الدم اليت يقوم قلبك بضخها .يوصيك طبيبك بإجراء الفحوص قبل
وخالل العالج بـ كوتيليك وذلك لفحص قدرة قلبك عىل خض الدم.
بلغ طبيبك يف احلال إذا كنت تشعر بأن قلبك خيفق بشدة ،ينبض برسعة أو بشلك غري منتظم
أو إذا كنت تعاين من دوار ،شعور بدوخة ،ضيق تنفس ،إرهاق أو إنتفاخ يف الرجلني.

مشالك يف الكبد (أعراض جانبية شائعة اليت ميكن ان تؤثر عىل أكرث من مسهتلك واحد
من بني عرشة):
كوتيليك ميكن أن يرفع من نسب بعض إنزميات الكبد بدمك ،خالل فرتة العالج .يوصيك طبيبك
بإجراء حفوص الدم وذلك لفحص نسب تلك اإلنزميات وكذلك من أجل مراقبة األداء الوظييف لكبدك.

اإلهسال (عرض جانيب شائع جدا قد يؤثر عىل أكرث من واحد من بني عرشة مسهتلكني):
بلغ حاال طبيبك إذا كنت تعاين من إهسال .إن اإلهسال الشديد قد يؤدي لفقدان السوائل من اجلسم
(جتفاف) .عليك إتباع تعلميات طبيبك وذلك ملعرفة كيفية الترصف من أجل منع أو معاجلة اإلهسال.

التبليغ عن أعراض جانبية

اذا ظهرت أعراض جانبية توجه اىل الطبيب أو الصيديل أو املمرضة.
باإلماكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط عىل الرابط املوجود عىل الصفحة
الرئيسية ملوقع وزارة الصحة  www.health.gov.ilأو عن طريق تصفح الرابط:

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il
مكا وميكن تبليغ رشكة روش بذلك .israel.drugsafety@roche.com

كيف تستخدم الدواء؟

إذا كنت تتناول ،أو إذا تناولت مؤخرا أدوية أخرى مبا يف ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات
غذائية ،إحك للطبيب أو الصيديل عن ذلك.
جيب اإلستعامل حسب تعلميات الطبيب دامئا.
عليك اإلستيضاح من الطبيب اخلاص بك أو من الصيديل إذا مل تكن واثقا

اجلرعة الدوائية اإلعتيادية

اجلرعة الدوائية وطريقة العالج حيددان من قبل الطبيب فقط.
اجلرعة الدوائية اإلعتيادية عادة يه ثالثة أقراص (باإلمجال  60ملغ) يف اليوم.
• جيب تناول األقراص لك يوم ملدة  21يوما (تمسى "دورة عالجية").
• بعد  21يوما ,ال جيوز تناول أقراص كوتيليك  7أيام.خالل سبعة أيام التوقف عن العالج بـ كوتيليك
عليك مواصلة تناول الدواء ڤميورافينيب ) )vemurafenibمكا أوصاك طبيبك.
• إبدأ دورتك العالجية القادمة مع كوتيليك ( 21يوما عالجيا) بعد سبعة أيام التوقف.
• إذا حدثت لديك أعراض جانبية ،مفن اجلائز أن يقرر طبيبك بتخفيض اجلرعة الدوائية ،أو إيقاف
العالج بشلك مؤقت أو دامئ .تناول الدواء بالضبط مكا أوصاك طبيبك.
إذا تقيأت بعد تناول الدواء ،فال تتناول جرعة دوائية إضافية من كوتيليك بنفس اليوم .واصل تناول
الدواء اكملعتاد ،يف اليوم التايل.
إذا تناولت باخلطأ جرعة دوائية أكرب مما أوىص به الطبيب من كوتيليك ،توجه يف احلال إىل الطبيب.
خذ معك علبة الدواء وهذه النرشة.
إذا نسيت تناول الدواء كوتيليك يف الوقت املطلوب ،فيجب الترصف حبسب التعلميات التالية:
• إذا اكن املقصود بأكرث من  12ساعة قبل موعد تناول اجلرعة القادمة ،تناول اجلرعة الدوائية املنسية
حلظة تذكرك بذلك.
• إذا اكن املقصود بأقل من  12ساعة قبل موعد تناول اجلرعة القادمة ،فال جيوز تناول اجلرعة الدوائية
املنسية وجيب تفويهتا .جيب اإلنتظار وتناول اجلرعة القادمة يف الوقت احملدد اخلاص بك.
• إذا نسيت تناول هذا الدواء يف الوقت املطلوب ،فال جيوز تناول جرعة دوائية مضاعفة،للتعويض عن
اجلرعة املنسية.
ال جيوز التوقف عن العالج بالدواء بدون استشارة الطبيب ،حىت ولو طرأ حتسن عىل حالتك الصحية.

الفحوص واملتابعة

• يوصيك طبيبك بإجراء حفوص قبل وخالل فرتة العالج بـ كوتيليك وذلك لفحص قدرة قلبك عىل خض
الدم∙
• يوصيك طبيبك بإجراء حفوص الدم وذلك لفحص نسب إنزميات الكبد وكذلك من أجل مراقبة األداء الوظييف لكبدك∙
• يقوم طبيبك بفحص عينيك وذلك لفحص وجود مشالك جديدة يف الرؤية ،أو كتلك اليت تفامقت ،خالل
فرتة العالج بـ كوتيليك.

ض.روش فارماسڤتياك (إرسائيل) م
٦ شارع هحراش
٠٩-٩٧٣٧٧٧٧ :هاتف
٤٥٢٤٠٧٩  هود هشارون, ٦٣٩١ ب.ص
www.roche.co.il
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