
Индикација  
ПРВОЛИНИСКИ ТРЕТМАН - ALECENSA како монотерапија е индицирана 
како прволиниски третман за лекување на возрасни пациенти со позитивен 
анапластичен лимфом киназа (ALK) напреднат не-ситноклеточен  белодробен 
карцином (НСКБК).
ВТОРОЛИНИСКИ ТРЕТМАН - ALECENSA како монотерапија е индицирана 
за третман на возрасни пациенти со ALK позитивен напреднат НСКБК кои 
претходно биле лекувани со crizotinib.
Пред да почне лекување со лекот ALECENSA неопходно е да се утврди ALK 
позитивен статус на НСКБК.
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ЛЕКУВАЊЕТО: Лекувањето со лекот ALECENSA треба да 
се продолжи до прогресија на болеста или до појава на неприфатлива 
токсичност.

Дозирање на ALECENSA:

ДОЗИРАЊЕ: 
Препорачана доза на лекот ALECENSA 
изнесува 600 mg 
(четири капсули од 150 mg) 
два пати на ден со храна 
(вкупна дневна доза од 1200 mg 
т.е. вкупно 8 капсули)

Двапати дневно:
(со храна)

150 mg капсули 150 mg капсули

наутро навечер

Една тврда капсула содржи 150 mg alectinib во облик на alectinib hydrochloride

картичка за дозирање



Пакување:
Едно пакување ALECENSA содржи 224 капсули, т.е. терапија доволна за
28 дена доколку пациентот прима полна доза.

Пакувањето е „мултипак” т.е. во една кутија се наоѓаат 4 помали пакувања од 
кои секое има 56 капсули, терапија доволна за еднонеделен третман.

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

Модификации на дозата:
Пациентите со потешко хепатално оштетување (Child-Pugh C) треба да 
добијат почетна доза од 450 mg (3 капсули) земенa два пати дневно со храна 
(вкупна дневна доза од 900 mg т.е. вкупно 6 капсули).

За подетални информации погледнете го збирниот извештај на лекот ALECENSA

      Овој лек подлежи на дополнително следење. Со тоа се овозможува брзо откривање на нови информации 
за безбедноста на лекот. Од здравствените работници се бара да пријават секаков сомнеж за несакана 
реакција од овој лек.

Распоред за 
намалување на дозата Доза

Препорачана доза

Прво намалување на доза

Второ намалување на доза

1200 mg (т.е. 600 mg - 2x на ден)

900 mg (т.е. 450 mg - 2x на ден)

600 mg (т.е. 300 mg - 2x на ден)
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