
 
 Индикација

Дозирање

Zelboraf е индициран за лекување на возрасни пациенти со неоперабилен или 
метастазиран меланом позитивен на BRAF V600 мутацијата во комбинација со COTELLIC 
или како монотерапија. 
COTELLIC е индициран за лекување на возрасни пациенти со неоперабилен или 
метастазиран меланом со BRAF V600 мутација во комбинација со Zelboraf.
Пред да почне лекувањето со лековите Zelboraf и COTELLIC неопходно е да се утврди 
дека пациентот има меланом позитивен на BRAF V600 мутација.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ЛЕКУВАЊЕТО: Лекувањето со лековите Zelboraf и COTELLIC треба 
да се продолжи до прогресија на болеста или до појава на неприфатлива токсичност.

Таблетите не смее да се кршат ниту раствораат 
Лекот може да се зема со или без храна

COTELLIC 60 mg
(три таблети од 20 mg)

ZELBORAF 960 mg
(четири таблети од 240 mg)

ZELBORAF 960 mg
(четири таблети од 240 mg)

НА СЕКОИ 12 ЧАСА

ЕДНАШ ДНЕВНО

COTELLIC®   (cobimetinib)  
Една филм-обложена таблета содржи 20 mg cobimetinib 
во облик на cobimetinib hemifumaratе

Zelboraf® (vemurafenib)
Една филм обложена таблета содржи 240 mg vemurafenib

Картичка за 
ДОЗИРАЊЕ



 
 

Еден циклус

Пакување

Прекинете со администрација на COTTELIC во овие 7 дена
Продолжете со администрација на ZELBORAF

Препорачана вкупна дневна доза на лекот Zelboraf е 1.920 mg (8 таблети од 
240 mg), поделена во две дози од по 960 mg (4 таблети од 240 mg) кои се примаат на 
секои 12 часа. 

Препорачана дневна доза на лекот COTELLIC изнесува 60 mg (три таблети од 20 mg) 
еднаш на ден. COTELLIC се употребува во циклуси со времетраење од 28 денови. 
Дневната доза  се зема во тек на 21 последователен ден (од 1. до 21. ден од циклусот 
на лекување), после тоа следува пауза од 7 дена (од 22. до 28. ден од циклусот). После 
паузата, започнува вториот циклус.

Едно пакување Zelboraf (vemurafenib) содржи 56 таблети, т.е. терапија доволна за 
7 дена доколку пациентот прима полна доза. За 28 дневен циклус потребни се 4 
пакувања.

Едно пакување COTELLIC (cobimetinib) содржи 63 таблети, т.е. терапија доволна за 
28 дена доколку пациентот прима полна доза 21 ден и потоа прави пауза од 7 дена.

COTELLIC ZELBORAF

Прва недела

Втора недела

Трета недела

Четврта недела

 
 

За подетални информации, погледнете ги збирните извештаи на лековите COTELLIC и Zelboraf.

Според начелата на добрата фармацевтска пракса, пакувањето на лекот не треба да се 
дели. Пациентот треба да прима полна доза согласно препораките од докторот.
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