
قرص روکش دار 
محتــوای  دارو،  ایــن  مصــرف  شــروع  از  پیــش 
دفترچــه راهنمــا را بــه دقــت مطالعــه کنیــد.
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پیش از شروع مصرف سوارا® محتواي دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید. این دفترچه راهنما 
دربرگیرنده پاسخ شایع ترین سواالت در مورد داروی سوارا® است. درصورتي که پاسخ تمامي سواالت 
شما در این دفترچه راهنما نیامده است، مي توانید با پزشک یا داروساز خود تماس بگیرید. این دارو 
براي بیماري فعلي شما تجویز شده  است؛ لذا از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه آن به دیگران 
خودداري نمایید. اطالعات این دفترچه راهنما در تاریخی که در آخرین صفحه آمده  است، به روز 
رسانی شده و ممکن است در برگیرنده آخرین اطالعات علمی در مورد داروی شما نباشد. برای 
اطالع از آخرین داده های علمی در مورد داروی خود با پزشک یا داروساز مشورت کنید. همچنین 
برای دسترسی به آخرین ویرایش این بروشور می توانید به وب سایت شرکت داروسازی نانوالوند به آدرس 

www.nanoalvand.com مراجعه فرمایید.
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داخل یک جعبه بسته بندی می گردد. هر جعبه سوارا® حاوی 60 قرص می باشد. 
از  و  موثـره  مـاده  عنـوان  بـه  توسـیالت  سـورافنیب  از  فـرآورده  ایـن  سـاخت  در 
میکروکریسـتالین سـلولز، کراس کارملوز سـدیم، هایپرملوز، سـدیم لوریل سـولفات، 
منیزیـم اسـتئارات، پلی اتیلـن گالیکـول، تیتانیوم دی اکسـاید، فریک اکسـاید قرمز و 

آب )حـالل روکـش قـرص( بـه عنـوان مـواد جانبی اسـتفاده شـده اسـت.

سوارا® چيست و حاوي چه ترکيباتي است؟

نــام اختصاصــی داروی شــما ســوارا® و نــام ژنریــک آن ســورافنیب اســت. ســوارا® 
دارویــی اســت کــه در درمــان ســرطان کاربــرد دارد. ایــن دارو باعــث ایجــاد اختــالل 

ــود. ــدن می ش ــرطانی در ب ــلول های س ــترش س ــد و گس ــد رش در رون
این دارو به شکل قرص روکش دار خوراکی است که در دوز 200 میلی گرم به صورت 

زیر موجود می باشد:
سوارا® 200 میلی گرم به صورت 10 قرص روکش دار داخل یک بلیستر و 6 بلیستر 
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چه افرادی نباید سوارا® را دریافت کنند؟

داروی سوارا® در موارد زیر نباید مصرف شود:
اگـر در گذشـته سـابقه واکنـش حساسـیتی بـه سـورافنیب یـا سـایر مـواد جانبـی 
موجـود در فـرآورده داشـته اید. در ابتـدای بروشـور لیسـت کاملـی از مـواد جانبـی 

سـوارا® آورده شـده اسـت.
سـوارا® در افـراد مبتـال به سـرطان سـلول های سنگفرشـی ریـه که تحـت درمان با ـ 

داروی کربوپالتیـن و پکلی تاکسـل هسـتند نباید مصرف شـود.

 سوارا® در چه مواردي تجویز مي شود؟

سـوارا® در درمـان سـرطان کبـد، سـرطان تیروئید و در نـوع خاصی از سـرطان کلیه 
مورد مصـرف دارد.

سـوارا® همچنیـن ممکـن اسـت در مـواردی که در ایـن دفترچـه راهنما به آن اشـاره 
نشـده اسـت نیز کاربرد داشـته باشـد. 
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اگر سابقه  ابتال به مشکالت کلیوی یا کبدی دارید؛ـ 
اگـر مبتـال به سـرطان سـلول های سنگفرشـی ریـه بوده ایـد و جهت درمـان داروی ـ 

کربوپالتیـن همـراه بـا داروی پکلی تاکسـل یـا داروی سـیس پالتین همراه بـا داروی 
جمسـیتابین را دریافـت کرده اید؛

اگـر سـابقه خونریـزی و یـا مشـکالت انعقـاد خـون داشـته اید )ماننـد ابتـال بـه ـ 
می کنیـد؛ مصـرف  وارفاریـن  داروی  یـا  و  هموفیلـی( 

اگـر مبتـال به فشـار خـون بـاال، بیماری هـای قلبـی، ضربان قلـب پایین، نارسـایی ـ 

قبـل از دریافـت داروی سـوارا® چه مـواردی را حتما باید به پزشـک 
دهيد؟ اطـاع  خود 

اگر سابقه  حساسیت به سورافنیب و یا هر کدام از اجزاء سازنده ی دارو را داشته اید؛ـ 
اگـر سـابقه حساسـیت بـه دارو، مـواد غذایـی، رنـگ و یا هر مـاده دیگـری دارید و ـ 

همچنیـن عالمتـی از حساسـیت را کـه تا به حـال تجربـه کرده اید ماننـد: خارش، 
کهیـر، تحریـک پوسـتی، تنگـی نفـس، خس خـس سـینه، سـرفه، تـورم صـورت، 

لب هـا و یـا گلـو و هـر عالمـت دیگری؛ 
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اگر باردار هستید و یا قصد بارداری دارید و یا در دوران شیردهی هستید؛ـ 
در صورتی که دچار اختالالت الکترولیتی هسـتید )مانند سـطح غیرطبیعی کلسـیم، ـ 

منیزیم و پتاسـیم خون(
فنی توئیـن، ـ  فنوباربیتـال،  دگزامتـازون،  کاربامازپیـن،  داروهـای  کـه  صورتـی  در 

ریفابوتیـن، ریفامپیـن و یـا داروهـای حـاوی گیـاه علـف چـای را اسـتفاده می کنیـد.
اگـر در حـال مصرف هـر دارویی اعم از داروهای نسـخه ای، داروهای بدون نسـخه، ـ 

مکمل هـای گیاهـی یا ویتامین ها هسـتید؛

احتقانـی قلـب و درد قفسـه سـینه )آنژین( هسـتید؛
اگر سابقه خانوادگی ابتال به مشکل قلبی سندرم طوالنی شدن QT را دارید؛ـ 
اگـر قصـد انجـام هرگونه عمل جراحـی و کارهای درمانـی دندانپزشـکی دارید و یا ـ 

اخیرا عمـل جراحی انجـام داده اید؛
اگر سابقه سکته مغزی یا حمله قلبی داشته اید؛ـ 
اگر سابقه ابتال به مشکالت پوستی داشته اید؛ـ 
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مطمئـن پیشـگیری از بـارداری اسـتفاده نمایند.
جهـت اطـالع دقیـق از زمـان مـورد نیـاز بـرای اسـتفاده از روش هـای پیشـگیری از 
بـارداری حتمـا بـا پزشـک خـود مشـورت نماییـد. در صورتـی کـه علی رغـم تمـام 
احتیاط هـای الزم بـارداری اتفـاق بیافتـد بایـد بالفاصلـه پزشـک را مطلـع سـازید.

ترشـح سـوارا® در شـیر مادر و تاثیر آن بر کودک شـیرخوار شـناخته شـده نیسـت؛ لذا 
بـا مصـرف ایـن دارو و تـا حداقـل 2 هفتـه بعـد از مصـرف آخریـن دوز نبایـد شـیردهی 

صـورت گیرد.

ایمنی مصرف سوارا® در دوران بارداري و شيردهي چگونه است؟

سـوارا® در دوران بـارداری نبایـد مصـرف شـود. ایـن دارو می توانـد باعـث آسـیب به 
جنیـن شـود. خانم هـای مصرف کننـده ایـن دارو می بایسـت در طـول درمـان و تـا 
حداقـل 6 مـاه پـس از آخریـن دوز دارو از روش هـای مطمئـن پیشـگیری از بارداری 

نمایند. اسـتفاده 
بـارداری شـریک  از  ایـن دارو می بایسـت جهـت جلوگیـری  آقایـان مصرف کننـده 
جنسـی خـود در طـول درمان و تـا حداقل 3 ماه پس از آخریـن دوز دارو از روش های 
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بـدون نسـخه، فرآورده هـای طبیعـی یا گیاهـی و ویتامین ها هسـتید و یـا حتی اخیرا 
دارویـی مصـرف کرده ایـد، با پزشـک یا داروسـاز خـود مشـورت کنید. زیرا سـوارا® با 
برخـی از داروهـا تداخـل داشـته و مصرف همزمـان آن با این داروهـا می تواند موجب 

کاهـش اثربخشـی و یا تشـدید عوارض جانبی شـود.
در صورتـی کـه داروی دیگـری بـرای درمان سـرطان مصرف کرده یـا در حال مصرف 

هسـتید حتمـا پزشـک خود را مطلع سـازید به ویـژه در خصـوص داروهای زیر:
سیس پالتین، سیکلوفسفامید، دسه تاکسل، دوکسوروبیسین، فلورواوراسیل، جمسیتابین، 

در مـورد زمـان دقیـق مـورد نیـاز بـرای عـدم شـیردهی بعـد از اتمـام درمـان، حتمـا با 
پزشـک خـود مشـورت نمایید.

سـوارا® می توانـد بـر توانایـی بـاروری زن و مـرد اثرگـذار باشـد. در صـورت وجـود 
دغدغـه در ایـن مـورد بـا پزشـک خـود مشـورت کنیـد.

آیا سوارا® با سایر داروها تداخل دارد؟

در صورتـی کـه اکنـون در حـال مصـرف هـر نوع دارویـی اعـم از داروهای نسـخه ای، 
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دگزامتازون؛ـ 
وارفارین و داروهای مصرفی در مشکالت انعقادی خون؛ـ 
دیگوکسین که در درمان نارسایی قلبی مورد مصرف دارد؛ـ 

تداخـالت مطـرح شـده شـامل تمامـی تداخـالت دارویـی سـوارا® نیسـت، لـذا در 
خصـوص تمامـی داروهـای مصرفـی خـود بـا پزشـک معالـج مشـوت کنیـد.

ایرینوتکان، پکلی تاکسل، کپسیتابین و تاموکسیفن
 از مصـرف برخـی از داروهـا همزمـان با سـوارا® باید اجتناب شـود. اگـر تحت درمان 
با این داروها هسـتید، ممکن اسـت پزشـک میزان داروی مصرفی شـما را تغییر داده 
و یـا داروهـای جایگزیـن دیگری برای شـما تجویز کنـد. برخی از این داروها شـامل: 

داروهای درمان عفونت مانند نئومایسین، ریفامپین و ریفابوتین؛ـ 
فرآورده های دارویی حاوی گیاه علف چای که در درمان افسردگی استفاده می شوند؛ـ 
داروهای درمان صرع و یا اختالالت عصبی مانند فنی توئین، فنوباربیتال و کاربامازپین؛ـ 
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قرص سوارا® باید یک ساعت قبل و یا دو ساعت بعد از غذا و با معده خالی مصرف شود.ـ 
قرص سوارا® را با یک لیوان پر آب میل کنید.ـ 
از قطـع ناگهانـی دارو در طـول درمـان خود اجتناب کنید و تنها با دسـتور پزشـک ـ 

نحـوه ی مصرف داروی خـود را تغییر دهید.
جهـت دورانداختـن قرص هـای اسـتفاده  نشـده بـه صـورت ایمـن بـا پزشـک یـا ـ 

داروسـاز خـود مشـورت نماییـد.
چنان چـه در ارتبـاط بـا نحـوه مصـرف سـوارا® سـوال دیگـری در ذهـن داریـد، بـا 

قرص سوارا® چگونه تجویز مي شود؟

قرص سوارا® را دقیقا طبق دستور پزشک مورد استفاده قرار دهید. پزشک در مورد ـ 
تعداد و زمان مصرف قرص اطالعات کامل را در اختیار شما قرار می دهد.

سـوارا® وابسـته بـه نـوع بیمـاری با مقادیـر متفـاوت تجویـز خواهد شـد. از مصرف ـ 
مقادیر بیشـتر و یا کمتر از میزان تجویز شـده توسـط پزشـک معالج خود خودداری 
کنیـد. بـرای اثربخشـی بهتـر، دارو را در زمان هـای ثابتـی در هر روز مصـرف کنید.
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در صورت مصرف بيش از حد سوارا® چه باید کرد؟

چنان چـه سـوارا® را بیشـتر از دوز درمانـی تعییـن  شـده مـورد اسـتفاده قـرار دادید، 
بالفاصلـه بـه پزشـک خـود اطـالع داده و یـا به مراکـز اورژانـس مراجعـه نمایید. 

در صورت فراموشی مصرف یک دوز سوارا® چه اقدامی باید انجام دهيد؟

در صـورت فراموشـی مصـرف یـک دوز، دوز فرامـوش شـده را مصـرف ننمـوده و ـ 

پزشـک، داروسـاز یـا سـایر اعضـای کادر درمـان مشـورت کنیـد. 

دوز سوارا®، فواصل تجویز و طول دوره درمان چقدر است؟

بـه صـورت معمـول ایـن دارو دو بـار در روز و هر بـار 2 قرص 200 میلی گرمـی )روزانه 4 
عـدد قـرص( تجویـز می گـردد. در خصـوص مـدت زمـان درمان مورد نیاز شـما وابسـته 
به شـرایط و پاسـخ درمانی، پزشـک شـما اظهار نظر خواهـد کرد. میـزان داروی تجویزی 
بـرای شـما ممکن اسـت وابسـته به نـوع بیماری و شـرایط زمینـه ای متفاوت باشـد.
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داروسـاز خـود مصرف داروی سـوارا® را اطـالع دهید.
با توجه به افزایش احتمال ابتال به عفونت به دنبال مصرف داروی سوارا®، در طول ـ 

درمان به صورت مرتب دست های خود را بشویید و از نزدیک شدن و تماس با افراد 
مبتال به عفونت، سرماخورده و یا مبتال به آنفوالنزا خودداری کنید.

مصرف داروی سوارا® می تواند باعث شود شما راحت تر دچار خونریزی شوید لذا ـ 
از کارهایی که ریسک خونریزی را در شما افزایش می دهد، اجتناب کنید. در این 
تیغ توصیه می شود.  به جای  برقی  نرم و ریش تراش  از مسواک  استفاده  خصوص 

دوزهـای بعـدی را مطابـق رونـد قبلـی مصـرف نماییـد.
از مصـرف همزمـان داروی فرامـوش  شـده و داروی نوبـت بعـدی خـودداری کنید. ـ 

دارو را بیشـتر از میـزان تجویـز شـده توسـط پزشـک، مورد اسـتفاده قـرار ندهید. 

در طـی مصـرف سـوارا® چـه مـوارد احتياطـی را باید همـواره به 
خاطر داشـته باشـيد؟

قبـل از دریافـت هرگونـه مداخلـه پزشـکی و جراحی، به پزشـک یا دندانپزشـک و ـ 
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بی اشـتهایی، تهـوع، اسـتفراغ، مدفـوع کم رنـگ  و یـا زردی پوسـت و چشـم ها را 
تجربـه کردیـد حتمـا بالفاصلـه پزشـک خـود را مطلع سـازید.

سـوارا® می توانـد باعـث بـروز واکنش هـای جـدی و تهدیدکننـده حیـات پوسـتی ـ 
شـود )سـندرم استیون-جانسـون و توکسـیک اپیدرمال نکروالیزیـس(. این عارضه 
می توانـد باعـث بـروز آسـیب جـدی و یا کشـنده باشـد. لـذا در صـورت بـروز هرگونه 
عالئـم پوسـتی ماننـد قرمـزی پوسـت، تـورم، تاول، پوسـته پوسـته شـدن )همـراه یا 
بـدون تـب(، قرمـزی و خـارش چشـم و یـا احسـاس سـوزش در دهـان، گلـو، بینی و 

خونریزی هایی که به دلیل مصرف این دارو رخ می دهد در موارد نادری می تواند 
تهدیدکننده حیات باشد. لذا می بایست احتیاط در این خصوص صورت گیرد.

در صورتـی کـه عوارضـی همچـون تهـوع، اسـتفراغ، اسـهال و یـا بی اشـتهایی را ـ 
تجربـه کردیـد بـه پزشـک خـود اطـالع دهیـد، پزشـک شـما می توانـد بـا ارائـه 

راه کارهایـی ایـن عـوارض را کاهـش دهـد.
سـوارا® می توانـد باعـث بـروز عـوارض جـدی و تهدیدکننـده حیـات کبدی شـود. ـ 

در صورتـی کـه عالئـم آسـیب کبـدی ماننـد تیرگـی ادرار، احسـاس خسـتگی، 
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درد قفسـه سـینه، سـرگیجه، غش کـردن، تعریق یا احسـاس تنگی نفـس را تجربه 
کردیـد بالفاصله پزشـک خود را مطلع سـازید.

در آغـاز درمـان و در طـول درمـان پزشـک شـما بـرای پایـش وضعیـت شـما ـ 
آزمایش هایـی تجویـز خواهـد کـرد. ضمـن انجـام مرتـب آزمایشـات تجویز شـده، 

پزشـک خـود را از نتایـج آن مطلـع سـازید.
بـا توجـه بـه اثرگذاری سـوارا® بـر ترمیم زخـم، در صورتی که شـما نیاز بـه انجام ـ 

هرگونـه عمـل جراحـی داشـته باشـید، پزشـک شـما ممکن اسـت مصـرف دارو را 

چشـم، بالفاصلـه بـه مراکـز درمانـی مراجعه کـرده و مصـرف داروی خود را اعـالم کنید.
مصـرف ایـن دارو بـه صـورت نـادر ممکـن اسـت باعـث سوراخ شـدگی دسـتگاه ـ 

گـوارش گـردد. در صـورت بـروز عوارض گوارشـی مانند درد شـدید شـکمی، تهوع 
و اسـتفراغ و تـب شـدید، پزشـک خـود را مطلـع سـازید.

بـه دلیـل احتمـال افزایـش فشـار خـون بـه دنبـال مصـرف ایـن دارو، فشـار خون ـ 
خـود را مطابـق دسـتور پزشـک معالـج بـه صـورت مرتـب کنتـرل کنید.

سـوارا® می توانـد باعـث بـروز  عوارض قلبی شـود لـذا درصورتی کـه عالئمی مانند ـ 
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در طـول درمـان و تـا حداقـل 3 مـاه )بـرای آقایـان( و تـا 6 مـاه )بـرای خانم هـا( 
بعـد از آخریـن دوز مصرفـی دارو از روش هـای قابل اطمینان پیشـگیری از بارداری 
اسـتفاده کننـد. در صورتـی کـه علی رغـم تمـام احتیاط هـا بـارداری صـورت گیرد 

بایـد بالفاصلـه پزشـک معالج را مطلع سـازید.
در طـول درمـان و تـا حداقـل 2 هفتـه بعـد از آخریـن دوز دارو شـیردهی نبایـد ـ 

صـورت گیرد.
 تاثیـر سـوارا® بـر هوشـیاری مشـخص نیسـت، لـذا در صورتـی کـه مصـرف دارو ـ 

قبـل جراحـی قطـع کـرده و پـس از جراحـی مجـددا آغـاز نمایـد. تنهـا با دسـتور 
پزشـک نحـوه مصـرف داروی خـود را تغییـر دهید.

در صورتـی کـه از داروی وارفاریـن اسـتفاده می کنیـد حتما پزشـک خـود را مطلع ـ 
سـازید. در ایـن صـورت شـما نیـاز به کنتـرل بیشـتر انعقاد خـون از طریـق انجام 

آزمایش خـون خواهید داشـت.
بـا توجـه بـه احتمـال آسـیب جـدی به جنیـن و یـا از بین رفتـن جنین بـه دنبال ـ 

مصـرف ایـن دارو، خانم هـا و آقایانـی کـه از ایـن دارو مصرف می نمایند می بایسـت 
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آزمایـش تجویـز خواهد کرد.

سـوارا® می توانـد بـه مایعـات بـدن )ادرار، مدفـوع، اسـتفراغ( وارد شـود. افـرادی ـ 
کـه مراقبـت از بیمـار را بـر عهـده دارنـد بایـد در زمـان نظافـت بیمـار از مایعـات 
بـدن، حمـل زباله هـا و یـا تعویـض لباس و پوشـینه بهداشـتی بیمار از دسـت کش 
پالسـتیکی اسـتفاده کنند و دسـت های خود را قبل و بعد از پوشـیدن دسـت کش 

بشـویند. لبـاس و ملحفـه ی بیمـار بایـد بـه صورت جداگانه شسـته  شـود.
قبـل از دریافـت هرگونـه واکسـن با پزشـک معالـج خود مشـورت نماییـد. مصرف ـ 

باعـث بـروز عوارضـی ماننـد سـبکی سـر یا سـرگیجه شـد از رانندگـی و یـا کار با 
دسـتگاه هایی کـه نیـاز بـه هوشـیاری کامـل دارنـد بپرهیزیـد.

بـه دلیـل احتمـال افـت قند خون به خصـوص در بیمـاران دیابتی کـه دارو مصرف ـ 
می نماینـد، سـطح قنـد خـون شـما در طـول درمـان می بایسـت کنترل شـود. در 

بیمـاران دیابتـی ممکن اسـت پزشـک معالـج دوز داروهـای دیابـت را تغییر دهد.
در صورتـی کـه سـوارا® را بـرای درمان سـرطان تیروئید مصرف می نمایید پزشـک ـ 

معالج برای بررسـی سـطح کلسـیم خون و سـطح هورمون های تیروئید برای شـما 
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فرآورده هـای گیاهـی و ویتامین هـا را همـراه خـود داشـته و بـه پزشـک معالج خود 
دهید. ارائـه 

بروز چه عائمی را باید فورا به پزشک اطاع دهيد؟

در صـورت بـروز هرگونه عالئم حساسـیتی شـامل تحریک پوسـتی، کهیر، خارش، ـ 
قرمـزی، پوست پوسـت شـدن پوسـت همـراه یـا بدون تـب، تـورم دهـان، صورت، 
لب هـا، زبـان و یـا گلو، خس خس سـینه، احسـاس تنگی در قفسـه ی سـینه و گلو، 

همزمـان ایـن دارو بـا واکسـن ها ممکـن اسـت ریسـک ابتـالی شـما بـه عفونت را 
افزایـش داده و یـا عملکـرد واکسـن را مختـل کند.

فـرآورده ای کـه حـاوی آسـپرین، رقیق کننده هـای خـون، ـ  از مصـرف هـر  قبـل 
سـیر، جینسـینگ، جینکـو، ایبوپروفـن و داروهـای مشـابه، داروهای ضـد درد و یا 

ویتامیـن E اسـت حتمـا بـا پزشـک خـود مشـورت کنید.
بـدون مشـورت بـا پزشـک خـود هیـچ داروی دیگـری را مصـرف نکنیـد و همیشـه ـ 

فهرسـتی از تمـام داروهـای مصرفـی خـود اعـم از نسـخه ای یـا بـدون نسـخه و یـا 
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خونریـزی غیرطبیعـی واژن، کبـودی بی دلیـل کـه وسـعت پیـدا می کنـد و یـا 
هرگونـه خونریـزی کـه ادامه دار اسـت؛

رنگ پریدگی صورت، احساس سبکی در سر، تپش قلب و مشکل در تمرکز کردن؛ـ 
عالئم بر هم خوردن تعادل الکترولیت مانند تغییرات خلق، گیجی، درد ماهیچه ای ـ 

و ضعف، تغییرات غیرطبیعی ضربان قلب، تشنج، بی اشتهایی، تهوع و استفراغ؛
عالئـم افزایش فشـار خون مانند سـردرد شـدید و سـرگیجه، از هـوش رفتن، تاری ـ 

چشـم، احسـاس زنگ در گـوش، ضربان قلب غیرعادی و تشـنج؛

سـختی در تنفـس و صحبـت کردن و یا خشـونت غیرعـادی صدا؛
در صـورت بـروز هرگونـه عالئم عفونت شـامل تـب 38 درجه  سـانتی گراد و یا باالتر، ـ 

لرز، تعریق شـبانه، سـوزش شـدید گلو، گوش و یا درد در ناحیه سـینوس ها، سـرفه، 
افزایـش یـا تغییـر در رنـگ خلـط، احسـاس درد در هنـگام تخلیـه ادرار، زخم هـای 

دهانـی، زخم هایـی کـه ترمیم نمی شـوند، خـارش یـا درد در ناحیه مقعد؛
در صـورت بـروز عالئـم خونریـزی ماننـد اسـتفراغ خونی یا اسـتفراغ با رنـگ تیره، ـ 

سـرفه همـراه بـا خـون، خـون در ادرار، مدفـوع تیـره یا قرمزرنـگ، خونریـزی لثه، 
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کاهـش وزن غیرطبیعـی، افزایش اشـتها، مشـکالت خـواب، افزایش حـرکات روده، ـ 
گرگرفتگـی، عصبانیـت و اضطـراب، تـورم در ناحیه گـردن )گواتر(؛

تنگی نفس، ورم بازو، پا و افزایش وزن غیر طبیعی؛ـ 
سرفه خشک و خس خس سینه؛ـ 
افزایش غیرطبیعی تعریق؛ـ 
درد قفسه سینه و احساس فشار در قفسه سینه؛ـ 

عالئم پوستی مانند پوسته پوسته شدن و خونریزی لب، چشم، دهان، بینی و ناحیه تناسلی؛ـ 
عالئـم مشـابه آفتـاب سـوختگی بـه خصـوص در نواحـی از پوسـت کـه سـابقا در ـ 

معـرض رادیوتراپـی قـرار گرفته انـد؛
عالئـم مشـکالت کلیـوی ماننـد ناتوانـی در دفـع ادرار، تغییرات حجـم ادرار، وجود ـ 

خـون در ادرار و یـا افزایـش وزن غیرطبیعی؛
در صورت بروز عالئم آسیب کبدی مانند تهوع، درد قسمت باالی شکم، خارش، احساس ـ 

خستگی، از دست دادن اشتها، تیرگی ادرار، مدفوع کم رنگ، زردی پوست و چشم ها؛
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احساس افسردگی؛ـ 
ناتوانی جنسی؛ـ 
عالئـم مشـکالت ریتـم ضربـان قلـب ماننـد افزایـش ضربان قلـب و یا ضربـان غیر ـ 

عـادی و از هـوش رفتن؛
در صـورت مشـاهده هرگونـه عارضـه ای کـه بـه مـرور زمـان بهتر نشـده و یـا بدتر ـ 

شـود، فـورا با پزشـک خـود تمـاس بگیرید.

درد شدید شکمی؛ـ 
تهوع شدید یا استفراغ؛ـ 
درد بازوها و پا؛ـ 
احساس شدید خستگی و ضعف؛ـ 
احساس سوزش، بی حسی، سوزن سوزن شدن غیرعادی؛ـ 
قرمزی یا تحریک پوستی کف دست یا کف پا؛ـ 
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آیا مي دانید منظور از عوارض بسيار شایع چیست؟

عارضـه اي بسـیار شـایع اسـت کـه در بیـش از %10 افـراد مصرف کننـده دارو اتفـاق 
بیافتـد یـا بـه عبارتـي از هـر 10 نفـر حداقـل یـک نفر ایـن عارضـه را تجربـه کنند.

آیا مي دانید منظور از عوارض شایع چیست؟

عارضه اي شایع است که در %10-1 افراد مصرف کننده دارو اتفاق بیافتد. 

سوارا® ممکن است چه اثرات نامطلوبي داشته باشد؟

ماننـد تمامـی داروهـای دیگر، سـوارا® نیز می توانـد موجب بروز عوارض ناخواسـته ای 
شـود. قابـل ذکـر اسـت که ایـن عـوارض در همـه افـراد مصرف کننـده بـروز نخواهد 

کرد. 
عوارضی که در اینجا نام برده می شوند، همه عوارض احتمالی سوارا® را شامل نمی شوند. 

جهت کسب اطالعات بیشتر در این زمینه از پزشک یا داروساز خود کمک بگیرید.
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کاهـش آلبومیـن، کاهـش وزن، کاهـش سـطح فسـفات خـون، افزایـش هورمـون ـ 
محـرک تیروئیـد، کاهـش سـطح کلسـیم خـون، افزایـش آنزیـم آمیـالز

اسـهال، افزایـش آنزیـم لیپـاز، درد شـکمی، کاهـش اشـتها، بی اشـتهایی، التهـاب ـ 
معـده، تهوع، یبوسـت و اسـتفراغ

کاهش سلول های خونی، افزایش INR و خونریزیـ 
افزایش آنزیم های کبدی )ALT و AST(، نارسایی کبدیـ 
عفونتـ 

آیا مي دانید منظور از عوارض نادر چیست؟

عارضه اي نادر است که در کمتر از  %1 افراد مصرف کننده دارو اتفاق بیافتد. 

عوارض بسيار شایع سوارا® عبارتند از:
افزایش فشار خونـ 
خستگی، سردرد، درد در ناحیه دهان، تغییرات صدا، نوروپاتی محیطی، دردـ 
سندرم دست و پا، ریزش مو، راش پوستی، خارش، خشکی پوست، اریتماـ 
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سفت و سخت شدگی غیر طبیعی پوست، آکنه، درماتیت، عفونت در ناحیه فولیکول موـ 
کاهش سطح پتاسیم خون، کاهش سطح سدیم خون، کم کاری تیروئیدـ 
اختـالل در حـس چشـایی، سـوء هاضمه، اختـالل در بلـع، رفالکـس اسـید معـده، ـ 

التهـاب الیـه موکوسـی دسـتگاه گـوارش، خشـکی دهان
ناتوانی جنسی، دفع پروتئین در ادرارـ 
کارسینوما سلول های سنگفرشی پوست، آنمیـ 

درد لگن، ضعف، دردهای ماهیچه ایـ 
تنگی نفس، سرفهـ 
تبـ 

عوارض شایع سوارا® عبارتند از: 
بیماری های ایسکمیک قلبی، نارسایی قلبی، گرگرفتگیـ 
افسردگی، درد در ناحیه زبانـ 
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ماهیچـه، آریتمـی قلبـی، نارسـایی قلبـی، خونریـزی مغـزی، کالنژیتیس، التهاب کیسـه 
صفـرا، کـم آبی بـدن، اگزمـا، اریتما مولتی فـرم، التهاب معـده، خونریزی دسـتگاه گوارش، 
سوراخ شـدگی دسـتگاه گـوارش، ژنیکوماسـتی، نارسـایی کبـدی، هپاتیـت، واکنش هـای 
افزایـش حساسـیت، افزایش خطرناک فشـار خون، پـرکاری تیروئید، افزایش سـطح آنزیم 
آلکالیـن فسـفاتاز، افزایش بیلی روبین خون، نارسـایی حاد تنفسـی،  پنومونـی، التهاب ریه، 
یرقان، سـرطان پوسـت، سندرم نفروتیک، دردهای اسـتخوانی، استئونکروز در فک، التهاب 
پانکـراس، تجمـع مایـع در ریـه، افزایـش طـول QT در ECG، خونریـزی مجـاری تنفسـی، 
سـندرم لوکوانسـفالوپاتی خلفی برگشـت پذیر، رابدومیلوزیس، سـندرم استیون-جانسون، 

افزایش گذرا در آنزیم های کبدـ 
اسپاسم عضالنی، درد مفصلی، درد عضالنیـ 
نارسایی کلیویـ 
خونریزی بینی، عالئم شبه آنفوالنزا، خشونت صدا، آبریزش بینیـ 

عوارض نادر یا تهدید کننده حيات سوارا® عبارتند از:
نارسـایی حـاد کلیـوی، شـوک آنافیالکسـی، آنژیـوادم، پارگـی در شـریان آئـورت، آتروفی 
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سوارا® نباید بعد از موعد تاریخ انقضا که بر روی آن درج شده است مصرف شود. 

نکات کلی که ضمن مصرف سوارا® باید همواره به یاد داشته باشيد:

در صورتـي کـه عالئـم و مشـکالت مربـوط بـه بیماریتـان بهبـود نیافـت و یـا بدتر ـ 
شـد، با پزشـک خـود تمـاس بگیرید.

داروهـاي خـود را بـا دیگـران سـهیم نشـوید و نیـز از مصـرف داروهاي افـراد دیگر ـ 
خـودداري کنید.

ترومبوآمبولی، صدای زنگ در گوش، توکسـیک اپیدرمال نکروالیزیس، حمله ایسـکمیک 
قلبـی )گذرا(، سـندرم لیـز تومـوری، درد تومور

سوارا® را در چه شرایطي باید نگهداري کرد؟ 

سوارا® را در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.



5051

چنان چـه در مـورد سـوارا® سـوالي در ذهـن داریـد کـه در ایـن دفترچـه بـه آن 
پاسـخی داده نشـده اسـت، بـا پزشـک، داروسـاز و یـا سـایر اعضـاي کادر درمـان 

تمـاس بگیرید.

از مصرف سوارا® در شرایطي به جز موارد تجویز شده توسط پزشک خودداري کنید.ـ 
تمـام داروهـاي خـود از جملـه سـوارا® را به دور از دید و دسـترس کـودکان و نیز ـ 

حیوانـات خانگي قـرار دهید.
روش صحیح دور انداختن داروهاي بالاستفاده را از پزشک یا داروساز خود بیاموزید.ـ 
قبل از شروع مصرف هر داروي جدیدي اعم از داروهاي نسخه اي، بدون نسخه، ـ 

فرآورده هاي طبیعي یا گیاهي و ویتامین ها، با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید. 



52

   
 9

9.
01

.2
7.

  0
8 ایران، البرز، کرج، شهرک صنعتی سیمین دشت، خیابان هفتم غربی 

تلفن:    36671187-026                                فاکس:   026-36671187
www.nanoalvand.com :وب سایت            info@nanoalvand.com :پست الکترونیکی

پاسخگوی 24 ساعته مرکز حمایت از بیمار: 021-42593

تاریخ آخرین بازنگری: 
آوریل 2020 برابر با فروردین 1399

ساخت شـرکت نانوفناوران دارویی الوند
کرج-البرز-ایران



Read all of this leaflet carefully for complete instruction
Film-coated tablet
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1. INDICATIONS AND USAGE

1.1. Hepatocellular Carcinoma

SORAFENIB is indicated for the treatment of patients with 
unresectable hepatocellular carcinoma (HCC).
1.2. Renal Cell Carcinoma

SORAFENIB is indicated for the treatment of patients with 
advanced renal cell carcinoma (RCC).
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2. DOSAGE AND ADMINISTRATION

2.1. Recommended Dose for Hepatocellular Carcinoma, Renal 
Cell Carcinoma, and Differentiated Thyroid Carcinoma

The recommended daily dose of SORAFENIB is 400 mg (2 x 200 mg 
tablets) taken twice daily without food (at least 1 hour before or 2 
hours after a meal). Treatment should continue until the patient is 
no longer clinically benefiting from therapy or until unacceptable 
toxicity occurs.

1.3. Differentiated Thyroid Carcinoma

SORAFENIB is indicated for the treatment of patients with locally 
recurrent or metastatic, progressive, differentiated thyroid 
carcinoma (DTC) that is refractory to radioactive iodine treatment.
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Table1: Adverse Reactions Requiring Dose Modification of 
SORAFENIB

Adverse 
Reaction

CTCAE Grade Action
Dose Reduce and 

Resume SORAFENIB

Cardiovascular 
Events

Cardiac Ischemia 
and/or Infarction Grade 2 and above Permanently 

discontinue Do not resume

2.2. Dose Modifications for Adverse Reactions 

Temporary interruption of SORAFENIB is recommended in patients 
undergoing major surgical procedures. 

Temporary interruption or permanent discontinuation of 
SORAFENIB may be required.



8 9

Hypertension

Grade 2 asymptomatic and 
diastolic pressure 90-99 
mm Hg

Treat with anti-
hypertensive therapy

Continue SORAFENIB 
dosing as scheduled and 
closely monitor blood 
pressure.

Grade 2 (symptomatic/
persistent) OR Grade 2 
symptomatic increase by > 
20 mm Hg (diastolic) or > 
140/90 mm Hg if previously 
within normal limits OR 
Grade 3

Interrupt until 
symptoms resolve and 
diastolic blood pressure 
< 90 mm Hg

Treat with 
antihypertensives. 
Reduce dose to one dose 
levelc when resumed. If 
needed, reduce another 
dose level.b c

Grade 4 Permanently 
discontinue Do not resume

Congestive 
Heart Failure

Grade 3 Interrupta until ≤ 
Grade 1

Decrease one dose 
levelb c

Grade 4 Permanently 
discontinue Do not resume

Hemorrhage 
requiring medical 
intervention

Grade 2 and above Permanently 
discontinue Do not resume
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Non-
hematological 
toxicities

Grade 2 Treat on time Decrease one dose levelc

Grade 3

1st occurrence Interrupt until ≤ Grade 2 Decrease one dose levelc

No improvement within 7 
days or 2nd or 3rd occurrence Interrupt until ≤ Grade 2 Decrease two dose levelsc

Gastrointestinal 
Perforation

Any grade Permanently 
discontinue Do not resume

QT Prolongation

Monitor electrolytes and 
electrocardiograms If QTc is 
>500 milliseconds or for an 
increase from baseline of 
60 milliseconds or greater

Interrupt Correct 
electrolyte 
abnormalities 
(magnesium, potassium, 
calcium).

Use medical judgement 
before restarting

Severe DILI

> Grade 3 ALT in the 
absence of another caused 
AST/ALT > 3xULN with 
bilirubin > 2xULN in the 
absence of another caused

Permanently 
discontinue Do not resume
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discontinued 

c Hepatocellular and renal cell carcinoma (400 mg daily, 200 mg daily 
or 400 every other day) and thyroid cancer (800 mg to 600 mg, 400 
mg, and 200 mg). See details below for reduction per indication   

d In addition, any grade Alkaline phosphatase increase in the 
absence of known bone pathology and Grade 2 or worse 
Bilirubin increase; Any 1 of the following: INR ≥ 1.5, Ascites and/
or encephalopathy in the absence of underlying cirrhosis or 
other organ failure considered to be due to DILI.

4th occurrence Interrupt until ≤ Grade 2 Decrease three dose 
levelsc

Grade 4 Permanently 
discontinue Do not resume

ULN-upper limit of normal; DILI-drug induced liver injury 

a If no recovery after 30 day interruption, treatment will be 
discontinued unless the patient is deriving clinical benefit

b If more than 2 dose reductions are required, treatment will be 
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Table 2: Suggested Dose Modifications for Dermatologic Toxicities 
in Patients with Hepatocellular Carcinoma, Renal Cell Carcinoma 
and Differentiated Thyroid Carcinoma

Dermatologic Toxicity 
Grade

Occurrence SORAFENIB Dose Modification

Hepatocellular and 
Renal Cell Carcinoma

Differentiated Thyroid 
Carcinoma

Dose modifications for Hepatocellular Carcinoma and Renal Cell 
Carcinoma

When dose reduction is necessary, the SORAFENIB dose may 
be reduced to 400 mg once daily. If additional dose reduction is 
required, SORAFENIB may be reduced to a single 400 mg dose 
every other day. 

Suggested dose modifications for dermatologic toxicities are 
outlined in Table 2.
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When resuming 
treatment, decrease 
SORAFENIB dose by 
one dose level (400 mg 
daily or 400 mg every 
other day)

If SORAFENIB is 
resumed, decrease 
dose (see Table 3)

4th occurrence Discontinue SORAFENIB treatment

Grade 2: Painful erythema 
and swelling of the hands 
or feet and/or discomfort 
affecting the patient’s 
normal activities

1st occurrence

Continue treatment 
with SORAFENIB and 
consider topical therapy 
for symptomatic relief. If 
no improvement within 7 
days, see below

Decrease SORAFENIB 
dose to 600 mg daily 
If no improvement 
within 7 days, see 
below

No 
improvement 
within 7 days 
at reduced 
dose or 2nd 
and 3rd 
occurrence

Interrupt SORAFENIB 
treatment until toxicity 
resolves to Grade 0–1

Interrupt SORAFENIB 
until resolved or 
improved to Grade 1
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Grade 3: Moist 
desquamation, ulceration, 
blistering, or severe pain 
of the hands or feet, 
resulting in inability to 
work or perform activities 
of daily living

1st occurrence

Interrupt SORAFENIB 
treatment until toxicity 
resolves to Grade 0–1

Interrupt SORAFENIB 
until resolved or 
improved to Grade 1

When resuming 
treatment, decrease 
SORAFENIB dose by 
one dose level (400 mg 
daily or 400 mg every 
other day)

SORAFENIB is resumed, 
decrease dose by one 
dose level (see Table 3)

Interrupt SORAFENIB 
treatment until toxicity 
resolves to Grade 0–1

Interrupt SORAFENIB 
until resolved or 
improved to Grade 1

2nd occurrence

When resuming 
treatment, decrease 
SORAFENIB dose by 
one dose level (400 mg 
daily or 400 mg every 
other day)

When SORAFENIB is 
resumed, decrease 
dose by 2 dose levels 
(see Table 3)

3rd occurrence Discontinue SORAFENIB treatment
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Dose modifications for Differentiated Thyroid Carcinoma 

Table3: Recommended Doses for Patients with Differentiated 
Thyroid Carcinoma Requiring Dose Reduction 

Dose Reduction SORAFENIB Dose

First Dose Reduction 600 mg daily dose 400 mg and 200 mg 12 hours apart (2 tablets and 
1 tablet 12 hours apart–either dose can come first)

Second Dose Reduction 400 mg daily dose 200 mg twice daily (1 tablet twice daily)

Third Dose Reduction 200 mg daily dose 200 mg once daily (1 tablet once daily)

When dose reduction is necessary for dermatologic toxicities, 
reduce the SORAFENIB dose as indicated in Table 2. 

Following improvement of Grade 2 or 3 dermatologic toxicity to 
Grade 0–1 after at least 28 days of treatment on a reduced dose 
of SORAFENIB, the dose of SORAFENIB may be increased one 
dose level from the reduced dose. Approximately 50% of patients 
requiring a dose reduction for dermatologic toxicity are expected 
to meet these criteria for resumption of the higher dose and 
roughly 50% of patients resuming the previous dose are expected 
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to tolerate the higher dose (that is, maintain the higher dose level 
without recurrent Grade 2 or higher dermatologic toxicity).

3. DOSAGE FORMS AND STRENGTHS

Tablets containing sorafenib (as tosylate) equivalent to 200 mg of 
sorafenib.

4. CONTRAINDICATIONS 
– Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients.

– SORAFENIB in combination with carboplatin and paclitaxel is 
contraindicated in patients with squamous cell lung cancer.

5. WARNINGS AND PRECAUTIONS 

5.1. Cardiovascular Events 
Temporary or permanent discontinuation of SORAFENIB should be 
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considered in patients who develop cardiac ischemia and/or infarction.

5.2. Risk of Hemorrhage

An increased risk of bleeding may occur following SORAFENIB 
administration.

If any bleeding necessitates medical intervention, permanent 
discontinuation of SORAFENIB should be considered. Due to the 
potential risk of bleeding, tracheal, bronchial, and esophageal 

infiltration should be treated with local therapy prior to 
administering SORAFENIB in patients with DTC.

5.3. Risk of Hypertension

Monitor blood pressure weekly during the first 6 weeks of SORAFENIB. 
Thereafter, monitor blood pressure and treat hypertension, if 
required, in accordance with standard medical practice.

In cases of severe or persistent hypertension despite institution 
of antihypertensive therapy, consider temporary or permanent 
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discontinuation of SORAFENIB.

5.4. Risk of Dermatologic Toxicities

Hand-foot skin reaction and rash represent the most common 
adverse reactions attributed to SORAFENIB. Rash and hand-foot skin 
reaction are usually CTC (Common Toxicity Criteria) Grade 1 and 2 
and generally appear during the first six weeks of treatment with 
SORAFENIB. Management of dermatologic toxicities may include 
topical therapies for symptomatic relief, temporary treatment 

interruption and/or dose modification of SORAFENIB, or in severe 
or persistent cases, permanent discontinuation of SORAFENIB.

There have been reports of severe dermatologic toxicities, 
including Stevens-Johnson syndrome (SJS) and toxic epidermal 
necrolysis (TEN). These cases may be life-threatening. Discontinue 
SORAFENIB if SJS or TEN are suspected.

5.5. Risk of Gastrointestinal Perforation

Gastrointestinal perforation is an uncommon adverse reaction and has 
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been reported in less than 1% of patients taking SORAFENIB. In some 
cases this was not associated with apparent intra-abdominal tumor. In 
the event of a gastrointestinal perforation, discontinue SORAFENIB.

5.6. Warfarin

Infrequent bleeding or elevations in the International Normalized 
Ratio (INR) have been reported in some patients taking warfarin 
while on SORAFENIB. Monitor patients taking concomitant 
warfarin regularly for changes in prothrombin time (PT), INR or 

clinical bleeding episodes.

5.7. Wound Healing Complications

No formal studies of the effect of SORAFENIB on wound healing 
have been conducted. Temporary interruption of SORAFENIB is 
recommended in patients undergoing major surgical procedures. 
There is limited clinical experience regarding the timing of 
reinitiation of SORAFENIB following major surgical intervention. 
Therefore, the decision to resume SORAFENIB following a major 
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surgical intervention should be based on clinical judgment of 
adequate wound healing.

5.8. Increased Mortality Observed with SORAFENIB Administered 
in Combination with Carboplatin/Paclitaxel and Gemcitabine/
Cisplatin in Squamous Cell Lung Cancer

The use of SORAFENIB in combination with carboplatin/paclitaxel 
is contraindicated in patients with squamous cell lung cancer.

SORAFENIB in combination with gemcitabine/cisplatin is not 

recommended in patients with squamous cell lung cancer. The 
safety and effectiveness of SORAFENIB has not been established 
in patients with non-small cell lung cancer.

5.9. Risk of QT Interval Prolongation

SORAFENIB can prolong the QT/QT c interval. QT/QT c interval 
prolongation increases the risk for ventricular arrhythmias. Avoid 
SORAFENIB in patients with congenital long QT syndrome. Monitor 
electrolytes and electrocardiograms in patients with congestive 
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heart failure, bradyarrhythmias, drugs known to prolong the QT 
interval, including Class Ia and III antiarrhythmics. Correct electrolyte 
abnormalities (magnesium, potassium, calcium). Interrupt 
SORAFENIB if QTc interval is greater than 500 milliseconds or for 
an increase from baseline of 60 milliseconds or greater.

5.10. Drug-Induced Hepatitis

Sorafenib-induced hepatitis is characterized by a hepatocellular 
pattern of liver damage with significant increases of transaminases 

which may result in hepatic failure and death. Increases in bilirubin 
and INR may also occur. Monitor liver function tests regularly. In 
case of significantly increased transaminases without alternative 
explanation, such as viral hepatitis or progressing underlying 
malignancy, discontinue SORAFENIB.

5.11. Embryofetal Risk

Based on its mechanism of action and findings in animals, 
SORAFENIB may cause fetal harm when administered to a pregnant 
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woman. Sorafenib caused embryo-fetal toxicities in animals at 
maternal exposures that were significantly lower than the human 
exposures at the recommended dose of 400 mg twice daily. Advise 
women of childbearing potential to avoid becoming pregnant while 
on SORAFENIB because of the potential hazard to the fetus.

5.12. Impairment of Thyroid Stimulating Hormone Suppression 
in Differentiated Thyroid Carcinoma

SORAFENIB impairs exogenous thyroid suppression. Monitor TSH 

levels monthly and adjust thyroid replacement medication as 
needed in patients with DTC.

5.13. Risk of Hypoglycemia

Decreases in blood glucose, in some cases clinically symptomatic 
and requiring hospitalization due to loss of consciousness, have 
been reported during SORAFENIB treatment. In case of symptomatic 
hypoglycemia, SORAFENIB should be temporarily interrupted. 
Blood glucose levels in diabetic patients should be checked regularly 
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in order to assess if anti-diabetic medicinal product’s dosage needs 
to be adjusted.

5.14. Drug-drug interactions

Caution is recommended when administering SORAFENIB with 
compounds that are metabolized/eliminated predominantly by 
the UGT1A1 (e.g. Irinotecan) or UGT1A9 pathways. 

Caution is recommended when SORAFENIB is co-administered 
with docetaxel.

Co-administration of neomycin or other antibiotics that cause 
major ecological disturbances of the gastrointestinal microflora 
may lead to a decrease in SORAFENIB bioavailability. The risk 
of reduced plasma concentrations of SORAFENIB should be 
considered before starting a treatment course with antibiotics.

5.15. Disease specific warnings

Differentiated thyroid cancer (DTC)

Before initiating treatment, physicians are recommended to carefully 
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evaluate the prognosis in the individual patient considering maximum 
lesion size, symptoms related to the disease and progression rate.

Management of suspected adverse drug reactions may require 
temporary interruption or dose reduction of SORAFENIB therapy.

Dose reductions were only partially successful in alleviating 
adverse reactions. Therefore repeat evaluations of benefit and 
risk is recommended taking anti-tumor activity and tolerability into 
account.

Hemorrhage in DTC

Due to the potential risk of bleeding, tracheal, bronchial, and 
esophageal infiltration should be treated with localized therapy 
prior to administering SORAFENIB in patients with DTC.

Hypocalcemia in DTC

When using SORAFENIB in patients with DTC, close monitoring 
of blood calcium level is recommended. In clinical trials, 
hypocalcemia was more frequent and more severe in patients with 
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DTC, especially with a history of hypoparathyroidism, compared 
to patients with renal cell or hepatocellular carcinoma. Severe 
hypocalcemia should be corrected to prevent complications such 
as QT-prolongation or torsade de pointes.

TSH suppression in DTC
When using SORAFENIB in DTC patients, close monitoring of TSH 
level is recommended.

5.16. Information about excipients

This medicine contains less than 1 mmol sodium (23 mg) per dose, 
that is to say essentially “sodium free”.

6.  ADVERSE REACTIONS

>10%:  

Cardiovascular: Hypertension (9% to 41%; grade 3: 3% to 4%; 
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grade 4: <1%; grades 3/4: 10%, onset: ~3 weeks)

Central nervous system: Fatigue (37% to 46%), headache (≤10% to 
17%), mouth pain (14%), voice disorder (13%), peripheral sensory 
neuropathy (≤13%), pain (11%)

Dermatologic: Palmar-plantar erythrodysesthesia (21% to 69%; 
grade 3: 6% to 8%; grades 3/4: 19%), alopecia (14% to 67%), 
skin rash (including desquamation; 19% to 40%; grade 3: ≤1%; 
grades 3/4: 5%), pruritus (14% to 20%), xeroderma (10% to 13%), 
erythema (≥10%)

Endocrine & metabolic: Hypoalbuminemia (≤59%), weight loss (10% 
to 49%), hypophosphatemia (35% to 45%; grade 3: 11% to 13%; 
grade 4: <1%), increased thyroid stimulating hormone level (>0.5 
mU/L: 41%; due to impairment of exogenous thyroid suppression), 
hypocalcemia (12% to 36%), increased amylase (30% to 34% [usually 
transient])

Gastrointestinal: Diarrhea (43% to 68%; grade 3: 2% to 10%; grade 
4: <1%), increased serum lipase (40% to 41% [usually transient]), 
abdominal pain (11% to 31%), decreased appetite (30%), anorexia 
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(16% to 29%), stomatitis (24%), nausea (21% to 24%), constipation 
(14% to 16%), vomiting (11% to 16%)

Hematologic & oncologic: Lymphocytopenia (23% to 47%; grades 
3/4: ≤13%), thrombocytopenia (12% to 46%; grades 3/4: 1% to 
4%), increased INR (≤42%), neutropenia (≤18%; grades 3/4: ≤5%), 
hemorrhage (15% to 17%; grade 3: 2%), leukopenia

Hepatic: Increased serum ALT (59%; grades 3/4: 4%), increased 
serum AST (54%; grades 3/4: 2%), hepatic insufficiency (≤11%; 
grade 3: 2%; grade 4: 1%)

Infection: Infection

Neuromuscular & skeletal: Limb pain (15%), weakness (12%), 
myalgia

Respiratory: Dyspnea (≤14%), cough (≤13%)

Miscellaneous: Fever (11%)

1% to 10%: 

Cardiovascular: Ischemic heart disease (including myocardial 
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infarction; ≤3%), cardiac failure (2%, congestive), flushing

Central nervous system: Depression, glossalgia

Dermatologic: Hyperkeratosis (7%), acne vulgaris, exfoliative 
dermatitis, folliculitis

Endocrine & metabolic: Hypokalemia (5% to 10%), hyponatremia, 
hypothyroidism

Gastrointestinal: Dysgeusia (6%), dyspepsia, dysphagia, 
gastroesophageal reflux disease, mucositis, xerostomia

Genitourinary: Erectile dysfunction, proteinuria

Hematologic & oncologic: Squamous cell carcinoma of skin (3%; 
grades 3/4: 3%), anemia

Hepatic: Increased serum transaminases (transient)

Neuromuscular & skeletal: Muscle spasm (10%), arthralgia 
(≤10%), myalgia

Renal: Renal failure

Respiratory: Epistaxis (7%), flu-like symptoms, hoarseness, rhinorrhea
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<1%, post marketing, and/or case reports:

Acute renal failure, anaphylaxis, angioedema, aortic dissection, 
amyotrophy, cardiac arrhythmia, cardiac failure, cerebral hemorrhage, 
cholangitis, cholecystitis, dehydration, eczema, erythema multiforme, 
gastritis, gastrointestinal hemorrhage, gastrointestinal perforation, 
gynecomastia, hepatic failure, hepatitis, hypersensitivity reaction (skin 
reaction, urticaria), hypertensive crisis, hyperthyroidism, increased 
serum alkaline phosphatase, increased serum bilirubin, interstitial 
pulmonary disease (acute respiratory distress, interstitial pneumonia, 

lung inflammation, pneumonitis, pulmonitis, radiation pneumonitis), 
jaundice, malignant neoplasm of skin (keratoacanthomas), nephrotic 
syndrome, ostealgia, osteonecrosis of the jaw, pancreatitis, 
pleural effusion, prolonged QT interval on ECG, respiratory tract 
hemorrhage, reversible posterior leukoencephalopathy syndrome, 
rhabdomyolysis, Stevens-Johnson syndrome, thromboembolism, 
tinnitus, toxic epidermal necrolysis, transient ischemic attacks, tumor 
lysis syndrome, tumor pain
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7. DRUG INTERACTIONS

Risk X (Avoid combination):

BCG (Intravesical), Carboplatin, Cholic Acid, Cladribine, CYP3A4 
Inducers (Strong), Dipyrone, Irinotecan Products, Natalizumab, 
Paclitaxel (Conventional), Pimecrolimus, St John's Wort, 
Tacrolimus (Topical), Upadacitinib, Vaccines (Live) Exceptions: 
Smallpox and Monkeypox Vaccine (Live) 

Risk D (Consider therapy modification):

Acetaminophen, Baricitinib, Deferiprone, Echinacea, Fingolimod, 
Leflunomide, Nivolumab, Obeticholic Acid, Propacetamol, 
Roflumilast, Sipuleucel-T, Tofacitinib, Vaccines (Inactivated), Warfarin

Risk C (Monitor therapy):

Bevacizumab, Bisphosphonate Derivatives, Chloramphenicol 
(Ophthalmic), Clozapine, Coccidioides immitis Skin Test, CYP3A4 
Inhibitors (Strong), Dacarbazine, Denosumab, Docetaxel, 
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Doxorubicin (Conventional), Glyburide, Haloperidol, Mesalamine, 
Neomycin, Ocrelizumab, Pidotimod, Promazine, Proton Pump 
Inhibitors, QT-prolonging Agents (Highest Risk), Siponimod, 
Smallpox and Monkeypox Vaccine (Live), Solriamfetol, 
Tertomotide, Trastuzumab

Food interactions: 

Bioavailability is decreased 29% with a high-fat meal (bioavailability 
is similar to fasting state when administered with a moderate-fat 

meal). Management: Administer on an empty stomach 1 hour 
before or 2 hours after eating.

8. USE IN SPECIFIC POPULATIONS

8.1. Pregnancy

Based on its mechanism of action and findings in animals, 
SORAFENIB may cause fetal harm when administered to a 
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pregnant woman. Sorafenib caused embryo-fetal toxicities in 
animals at maternal exposures that were significantly lower 
than the human exposures at the recommended dose of 400 mg 
twice daily. There are no adequate and well-controlled studies in 
pregnant women using SORAFENIB.

Inform patients of childbearing potential that SORAFENIB can cause 
birth defects or fetal loss. Evaluate pregnancy status in females of 
reproductive potential prior to initiating sorafenib treatment.

Females of reproductive potential should use an effective 

nonhormonal method of contraception during treatment and for 6 
months after the final sorafenib dose. Males with female partners 
of reproductive potential should use effective contraception 
during treatment and for 3 months after the last sorafenib dose.

Based on findings in animal studies, sorafenib may impair fertility 
in males of reproductive potential.

8.2. Nursing Mothers

It is not known whether sorafenib is excreted in human milk. Because 
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many drugs are excreted in human milk and because of the potential for 
serious adverse reactions in nursing infants from SORAFENIB, a decision 
should be made whether to discontinue nursing or to discontinue the 
drug, taking into account the importance of the drug to the mother.

Advise lactating women not to breastfeed during treatment with 
SORAFENIB and for 2 weeks after the last dose.

8.3. Pediatric Use

The safety and effectiveness in pediatric patients have not been 

established.

8.4. Geriatric Use

Reported clinical experience has not identified differences in 
responses between the elderly and younger patients, but greater 
sensitivity of some older individuals cannot be ruled out.

8.5. Patients with Hepatic Impairment

No dose adjustment is necessary for patients with mild or moderate 
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hepatic impairment. The pharmacokinetics of sorafenib have not been 
studied in patients with severe (Child-Pugh C) hepatic impairment.

8.6. Patients with Renal Impairment

No dose adjustment is necessary for patients with mild, moderate 
or severe renal impairment who are not on dialysis. The 
pharmacokinetics of sorafenib have not been studied in patients 
who are on dialysis. Monitoring of fluid balance and electrolytes in 
patients at risk of renal dysfunction is advised.

9. OVERDOSAGE

There is no specific treatment for SORAFENIB overdose.

The highest dose of SORAFENIB studied clinically is 800 mg twice 
daily. The adverse reactions observed at this dose were primarily 
diarrhea and dermatologic. No information is available on 
symptoms of acute overdose in animals because of the saturation 
of absorption in oral acute toxicity studies conducted in animals.

In cases of suspected overdose, SORAFENIB should be withheld 



60 61

and supportive care instituted.

10. DESCRIPTION

SEVARA® a kinase inhibitor, is the tosylate salt of sorafenib 
equivalent to 200 mg Sorafenib together with Microcrystalline 
cellulose, Croscarmellose sodium, Sodium lauryl sulfate, 
Hypermellose, Magnesium stearate, Polyethylene glycol, 
Titanium dioxide, Ferric oxide red, and Water (as coating 
solvent) as inactive ingredients.

11. CLINICAL PHARMACOLOGY 

11.1. Mechanism of Action

Sorafenib is a kinase inhibitor that decreases tumor cell proliferation 
in vitro.

Sorafenib was shown to inhibit multiple intracellular (c-CRAF, 
BRAF and mutant BRAF) and cell surface kinases (KIT, FLT-3, RET, 
RET/PTC, VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3, and PDGFR-ß).

Several of these kinases are thought to be involved in tumor cell 
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signaling, angiogenesis and apoptosis.

Sorafenib inhibited tumor growth of HCC, RCC, and DTC human 
tumor xenografts in immunocompromised mice. Reductions in 
tumor angiogenesis were seen in models of HCC and RCC upon 
sorafenib treatment, and increases in tumor apoptosis were 
observed in models of HCC, RCC, and DTC.

11.2. Pharmacokinetics

Protein binding: 99.5%

Metabolism: Hepatic, via CYP3A4 (primarily oxidated to the 
pyridine N-oxide; active, minor) and UGT1A9 (glucuronidation)

Bioavailability: 38% to 49%; reduced by 29% when administered 
with a high-fat meal

Half-life elimination: 25 to 48 hours

Time to peak, plasma: ~ 
3 hours

Excretion: Feces (77%, 51% of dose as unchanged drug); urine 
(19%, as metabolites)
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12. HOW SUPPLIED/STORAGE AND HANDLING

12.1. How supplied

SEVARA® is available as film-coated tablets containing 200 mg 
sorafenib (as tosylate)

SEVARA® is available as follow:

10 tablets of 200 mg SEVARA® are in a blister and 6 blisters are 
packaged in one box. Each box contains 60 tablets.

12.2. Storage Conditions

Store below 30°C (86°F). Keep away from light and moisture.

12.3. Handling and Disposal

Care should be exercised in the handling of SORAFENIB. Any 
unused product should be disposed of in accordance with local 
requirements. Several guidelines on the subject have been 
published. References for some of these guidelines are as below:

• NIOSH Alert: Preventing occupational exposures to 
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antineoplastic and other hazardous drugs in healthcare settings. 
2004. U.S. Department of Health and Human Services, Public 
Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, 
National Institute for Occupational Safety and Health, DHHS 
(NIOSH) Publication No. 2004-165.

• OSHA Technical Manual TED 1-0.15A, Section VI: Chapter 2. 
Controlling Occupational Exposure to Hazardous Drugs. OSHA, 
1999.

• American Society of Health-System Pharmacists. (2006) ASHP 

Guidelines onHandling Hazardous Drugs. Am J HealthSyst 
Pharm. 2006; 63:1172-1193

Disclaimer: This leaflet was last approved in April  2020. This 
content should not be considered complete and may not 
include all the information needed to use SORAFENIB safely and 
effectively.
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