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KAPECYTABINA

Co to jest kapecytabina?

Kapecytabina to lek przeciwnowotworowy, działa przez zakłócanie wzrostu komórek 
rakowych i spowalnia wzrost guza. Kapecytabina jest stosowana w leczeniu raka okręż-
nicy, jelita grubego i żołądka. W niektórych przypadkach również w leczeniu raka piersi.

W Polsce występuje pod nazwami handlowymi: Capecitabine Accord®, Capecitabine Ac-
tavis®, Capecitabine Glenmark®, Ecansya®, Symloda®, Xeloda®.

Dostępna w formie tabletek.

Przed zastosowaniem leku:

Poinformuj lekarza, o:

• ciąży i karmieniu piersią,
• infekcjach i złym samopoczuciu,
• chorobach serca, zaburzeniach rytmu serca,
• problemach z układem nerwowym,
• cukrzycy,
• zaburzeniach elektrolitowych (niewłaściwe stężenie wapnia, sodu, potasu w organizmie),
• zaburzeniach metabolicznych,
• reakcjach alergicznych,
• przyjmowaniu jakichkolwiek innych leków, również dostępnych bez recepty (leki zio-

łowe, uzupełniające).

Jak stosować lek:

• Przed rozpoczęciem leczenia przeczytaj dokładnie ulotkę dołączoną do opakowania. 
Ulotka zawiera więcej informacji na temat kapecytabiny oraz pełną listę działań nie-
pożądanych, które mogą wystąpić podczas jej stosowania.

• Dawka leku jest obliczana na podstawie wagi i wzrostu pacjenta. Zawsze trzy-
maj się zaleceń lekarza. Zwykle przyjmuje się tabletki dwa razy dziennie (rano  
i wieczorem) przez 14 dni, po czym następuje siedmiodniowa przerwa. Ten 21-dnio-
wy cykl jest powtarzany przez kilka miesięcy. 

• Tabletki zawsze przyjmuj w ciągu 30 minut od zjedzenia śniadania i kolacji, po-
pijając wodą. 

• Gdy pominiesz dawkę, skonsultuj się lekarzem. Nie należy przyjmować dwóch da-
wek jednocześnie.

• Tabletki przyjmuj w ciągu 30 
minut od zjedzenia posiłku, 
popijając wodą.

• Regularnie odwiedzaj lekarza.
• Jeśli uważasz, że masz infekcję 

lub masz wysoką temperatu-
rę, natychmiast skontaktuj się 
ze swoim lekarzem.

Dane kontaktowe twojego farmaceuty
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Jak sprawić, by leczenie przynosiło jak 
najlepsze efekty:

• Regularnie odwiedzaj lekarza, który podczas wizyty sprawdzi postępy w leczeniu  
i przeprowadzi niezbędne badania.

• Podczas przyjmowania kapecytabiny nie wolno zajść w ciążę lub zostać ojcem. Poroz-
mawiaj z lekarzem o odpowiedniej antykoncepcji. 

• Kapecytabina obniża odporność organizmu. Podczas przyjmowania leku i przez 
sześć miesięcy po ukończeniu terapii nie należy szczepić się bez uprzedniej konsul-
tacji z lekarzem. 

• Nie przyjmuj preparatów witaminowych zawierających kwas foliowy. O wszystkich 
zażywanych preparatach poinformuj lekarza.

Działania niepożądane:

• Ból dłoni i stóp, wysypka, sucha i swędząca skóra → skonsultuj się z lekarzem.
• Biegunka → Pij dużo wody, aby nie dopuścić do odwodnienia organizmu, a jeżeli bie-

gunka się utrzymuje, udaj się do lekarza.
• Nudności, wymioty, ból brzucha, brak apetytu →  jedz proste posiłki (unikaj boga-

tych lub pikantnych potraw). Jeśli objawy staną się bardzo kłopotliwe, poinformuj  
o tym swojego lekarza, który może zalecić lek przeciwwymiotny.

• Gorączka (ze względu na zmianę liczby krwinek) → jak najszybciej skonsultuj się 
z lekarzem.

• Uczucie zmęczenia, osłabienie → Nie prowadź pojazdów mechanicznych i nie 
obsługuj maszyn.

• Suchość i ból w jamie ustnej → spróbuj żuć gumę bez cukru. Skonsultuj się z leka-
rzem, ponieważ dostępne są preparaty, które mogą okazać się pomocne.

Jak przechowywać lek:

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
W chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła.
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