
NINLARO® kapsülleri 4 mg (açık turuncu kapsüller), 3 mg (açık gri kapsüller) ve 2,3 mg‘lık (pembe 
kapsüller) dozlarda piyasaya sunulmaktadır. Doktorunuz sizin için en uygun dozun hangisi olduğunu 
size söyleyecektir.

NINLARO® nasıl saklanır?
 İlacı oda sıcaklığında saklayın (dondurmayın).

 Her bir kapsülü kullanmadan hemen önce ambalajından çıkarın. NINLARO® neme karşı 
duyarlı olduğundan ambalajının dışında muhafaza edilmesine izin verilmemektedir.  
Öneri: İlacı almayı unutmamak için tablet kutusuna bir işaret koyun.

NINLARO® nasıl alınır?
NINLARO® bir tedavi çerçevesinde, lenalidomid ve deksametazon olmak üzere iki ayrı etken madde 
ile birlikte alınır. İlacın alındığı toplam kür döngüsü dört haftalık bir süreyi kapsar. En iyi etkiyi elde 
etmek için NINLARO®‘yu ve onunla birlikte uygulanan ilaçları doğru ve düzenli bir şekilde almanız 
önemlidir. Dört haftalık her bir tedavi döngüsünde

 NINLARO® Gün 1, 8 ve 15‘te alınır.

 Lenalidomid Gün 1‘den 21‘e kadar alınır.

 Deksametazon Gün 1, 8, 15 ve 22‘de alınır.

NINLARO®‘yu alırken özellikle nelere dikkat edilmelidir?
 NINLARO® kapsülünü bütün olarak bir bardak suyla yutun. Kapsül kırılmamalı, açılmamalı veya 
ağızda çiğnenmemelidir.

 NINLARO®‘yu her zaman yaklaşık olarak aynı saatte almaya dikkat edin.

 NINLARO® ‚yu gıdayla birlikte (örn. atıştırma veya öğünler sırasında) almayın, bunun yerine  
öğünlerden en az iki saat sonra ve bir sonraki öğünden en az bir saat önce alın.

Hastalar için bilgilendirme formu

NINLARO® (Ixazomib)

Resimler gerçek kapsül büyüklüğüyle uyumlu değildir.

4 mg
Standart dozaj

3 mg 2,3 mg

Doktorunuz sizin için NINLARO® ilacını seçmiş bulunuyor. Siz de tedavinizin 
olabildiğince güvenli ve başarılı olmasına büyük bir katkıda bulunabilirsiniz.  
Bunun için aşağıdaki bilgileri dikkate almalısınız.

28 günlük dozaj şeması.

Gün 1 Gün 8 Gün 15 Gün 22

NINLARO®

*

Lenalidomid

Deksametazon

* Gün 22‘de NINLARO® alınmaz

NINLARO® günü: Gün 1, 8 ve 15 için alım şeması örneği

Saat 8:00

Kahvaltı

Saat 10:00

Kahvaltıdan  
2 saat sonra

Saat 12:30

Öğle yemeği

Saat 18:00

Akşam yemeği

Bir bardak suyla  
deksametazon alınması

Bir bardak suyla  
NINLARO® alınması

Bir bardak suyla  
lenalidomid alınması

NINLARO kapsülünün görünüşü nasıldır?



 Eğer bir NINLARO® dozunu almayı unutursanız, bunu en geç bir sonraki planlı alımdan üç gün  
(72 saat) öncesine kadar telafi edebilirsiniz. Bir sonraki planlı ilaç alımına 72 saatten az bir süre 
kalmışsa, unuttu¬ğunuz dozu almayın.

 Eğer bir NINLARO® dozu aldıktan sonra kusarsanız, yeniden ilaç almayın. Bir sonraki planlanmış 
ilaç alımıyla tedaviye devam edin.

NINLARO®‘nun sık görülen yan etkileri nelerdir?
 Mide-bağırsak sistemi bozuklukları (örn. ishal, kabızlık, mide bulantısı, kusma). Gerekli olması 
durumunda doktorunuz, örneğin mide bulantısı veya ishale karşı ek olarak ilaç yazabilir.

 Kan tablosunda değişimler (trombosit ve/veya akyuvarlar sayısında azalma).

 Periferik nöropatiler (Bunlar sinirlerde meydana gelen ve örn. ellerde ve ayaklarda karıncalanma, 
uyuşma veya rahatsız edici duygular şeklinde kendini gösteren hasarlardır).

 Bacaklarda veya kollarda şişme (periferik ödemler).

 Cilt reaksiyonları (döküntü).

 Enfeksiyonlar (örn. üst solunum yollarının enfeksiyonları, Herpes zoster)

 İskelet kasları, bağ dokusu ve kemik hastalıkları (sırt ağrıları)

Olası yan etkilerin (nadir görülenler dahil) tam listesini NINLARO®, lenalidomid ve deksametazonun 
prospektüslerinde bulabilirsiniz.

Başka nelere dikkat etmeliyim?
 Eğer kendinize yazılan NINLARO® miktarından fazlasını almışsanız, bunu hemen doktorunuza 
bildirin veya bir hastaneye başvurun. İlacın ambalajını yanınızda götürün.

 NINLARO®‘nun ve onunla birlikte aldığınız ilaçların dozunu asla kendi başınıza değiştirmeyin. 
Doktorunuza sormadan tedaviyi kesmeyin.

 Eğer daha başka ilaçlar alıyorsanız ya da almak istiyorsanız, tedavinizi yürüten doktoru bundan 
haberdar edin. Bu husus reçetesiz satılan etken maddeler (örn. sarı kantaron otu (kılıç otu)  
ekstresi) için de geçerlidir. Bu önemlidir, çünkü diğer ilaçlar NINLARO®‘nun tesirini etkileyebilir.

 Yeşil veya siyah çayın NINLARO®‘nun etkisini azaltma olasılığı bulunduğundan, bunları aşırı  
miktarda tüketmekten kaçının.

 Tedavinizi yürüten doktorun verdiği tüm kontrol randevularına gitmeniz önemlidir.

Tedavi ekibimi hangi durumlarda bilgilendirmeliyim?
Özellikle aşağıda verilen hemen bildirilmesi gereken durumlar olmak üzere, tedavi ekibinize tüm yan 
etkileri bildirmelisiniz:

 Kanama belirtileri (örn. burun kanamaları, mor lekeler).

 Mide bulantısı, kusma ve ishal durumları.

 El ve ayaklarınızda duyu kaybı, karıncalanma veya yanma hissi.

 Bacakların veya ayakların şişmesi.

 Cilt reaksiyonları.

 Kas zayıflığı, ayak parmaklarında ve ayaklarda duyu kaybı veya bacakların felç olması.

 Görme yeteneğinde veya zihinsel durumda değişiklikler veya epilepsi (sara) nöbetleri baş 
göstermesi.

 İdrar miktarında azalma, nefes darlığı veya kalp ritmi bozuklukları.

Temas kurabileceğim kişiler:

Doktor

Bakıcı

Eczane

Acil durum

Bir kapsülü almayı unutunca ne yapmalıyım?
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Yan etkilere maruz kalırsanız ya da acil sorularınız olursa, bir sonraki randevuyu  
beklemeden doktorunuzun muayenehanesine telefon açın.
Bu bilgilendirme formu prospektüse ek olarak yönlendirici bilgiler içermektedir.
Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışın.

Versiyon: Nisan 2017

Gün 1 Gün 8

NINLARO®

Unutulan kapsülün 
alınamayacağı günler

Unutulan kapsülün 
alınabileceği günler

Alım unutuldu
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