
ZIVEK 100 & ZIVEK 400
Imatinib (as mesylate) 

Scored Film-Coated Tablets

This leaflet contains important information for you. Therefore, read it carefully 
before taking Zivek. In case you need further information, please contact your 
doctor, pharmacist or Nursing-Unit at Zistdaru Danesh Co. This medication is 
prescribed for your present illness only, so you must avoid using it in similar 
cases or recommending it to others. This medication may be prescribed 
by doctors for uses other than those mentioned in this leaflet. As with all 
medication, Zivek can cause undesirable effects. In case you observe any of 
the side effects mentioned in this leaflet or any others, consult your doctor or 
pharmacist or healthcare provider.
In this leaflet you will learn:

1. What is Zivek?
Zivek contains Imatinib (as mesylate) as the active ingredient. Imatinib is a 
white or off-white to brownish crystalline powder.

2. Zivek mechanism of action
Imatinib is a protein-tyrosine kinase inhibitor used in therapy of cancers.

3. Indications and usage
Imatinib is used in:
• acute lymphoblastic leukemia (ALL)
• chronic myeloid leukemia (CML)
• Chronic Eosinophilic Leukemia or hypereosinophilic syndrome (CEL/HES)
• myelodisplasia or myeloproliferative diseases (MDS/MPD)
• gastrointestinal stromal tumors (GIST)
• aggressive systemic mastocytosis (ASM)
4. Dosage and administration
Zivek should be swallowed with a meal and a large glass of water. 
Doses of 400 mg and 600 mg are taken once daily and 800mg dose is 
taken in 400mg doses twice daily. The tablet may be dispersed in a glass 
of water or apple juice in individuals unable to swallow and should be 
taken immediately after complete disintegration of tablet(s). First, in order 
to observe the safety principles in preparation of oral solution, the person 
should use gloves and apron to prevent contamination. 
Each 100 mg of imatinib should be mixed in 50 ml of water or apple juice, 
for example, imatinib 400mg in 200 ml of water or apple juice. The required 
number of tablets should added slowly into the still water or apple juice and 
stir well with a spoon until completely dissolved. Ensure your patient 
drinks the whole contents of the glass immediately. In the end, place 
the used gloves in a special plastic bag for hazardous drugs.

Condition Dosage
Adults with Philadelphia chromosome positive CML CP 400 mg daily
Adults with Philadelphia chromosome positive CML AP/BC 600 mg daily
Pediatric patients with Philadelphia chromosome positive CML CP 340 mg/m² daily
Adults with Philadelphia chromosome positive ALL 600 mg daily
Pediatric patients with Philadelphia chromosome positive ALL 340 mg/m² daily
Adults with MDS/MPD 400 mg daily
Adults with ASM 100 mg/400 mg daily

Adults with HSE/CEL 100 mg/400 mg daily
Adults with DFSP 800 mg daily
Adults with metastatic and/or unresectable GIST 400 mg daily
Adults with GIST under adjuvant therapy 400 mg daily
Patients with mild to moderate liver disorders 400 mg daily
Patients with acute liver disorders 300 mg daily

5. Dosage forms and strengths
Imatinib (as mesylate) is available in scored film-coated tablets. It comes in 
100 mg and 400 mg strengths.

6. Warnings and precautions
•Edema and fluid retention
Patients taking Imatinib usually experience edema, fluid retention and 
weight gain. Patients’ weight has to be regularly checked and in case of any 
unexpected rapid weight gain or any other signs and symptoms indicating 
fluid retention, necessary therapy measurements should be taken. In 
patients with cardiovascular diseases (heart dysfunction and/or high blood 
pressure) and lung diseases when fluid retention is barely tolerable, Imatinib 
should be used with caution.
•Bone marrow suppression
Bone marrow suppression in the forms of cytopenia, anemia, neutropenia 
and thrombocytopenia can occur while taking Imatinib. To this effect, your 
doctor may order blood cells count every week during the first month and 
every two weeks during the second month of therapy and periodically 
afterwards based on clinical symptoms.
•Congestive heart failure and left ventricular dysfunction
Severe heart failure and left ventricular dysfunction have been reported 
in patients and particularly in patients with pre-existing diseases and/
or patients with risk factors for cardiovascular diseases. To this effect, in 
patients with heart problems and/or with risk factors for heart dysfunction 
Imatinib should be taken with caution and heart function be monitored 
while under therapy. 
•Liver toxicity
Cases of severe liver dysfunction in patients receiving Imatinib or in 
combination with chemotherapy regimens have been reported. Therefore, 
both before and after taking Imatinib the patient liver function should be 
monitored every month. In case of emerging liver problems, discontinuing 
therapy or reducing the dose may take place.

•Bleeding
Class III and IV bleeding have been observed in clinical studies in newly 
diagnosed patients with CML and GIST. Gastrointestinal tumors can cause 
bleeding in GIST. Gastrointestinal symptoms should be monitored before 
taking Imatinib.
•Gastrointestinal disorders
Gastrointestinal perforation that may be fatal has also been reported in 
some patients receiving Imatinib. To this effect, Imatinib should be taken 
with a meal and a large glass of water.
•Skin disorders
Skin reactions like erythema multiform and Stevens-Johnson syndrome 
have been reported in patients. In case of such reactions, stop using Imatinib 
and do not use it again.
•Hypothyroidism
Clinical cases of hypothyroidism have been reported in thyroidectomy 
patients undergoing levothyroxine replacement. Monitoring TSH levels and 
modifying doses of thyroid (hormone) supplements is recommended while 
in therapy with Imatinib.
•Embryo-Fetal toxicity
Fetal toxicity may occur in pregnant women receiving Imatinib. Due to 
possible hazards, women must avoid pregnancy.
•Growth retardation in children and pre-adolescents
Reports of growth retardation in children and pre-adolescents have been 
made. To this effect, their growth should be closely monitored while taking 
Imatinib.
•Tumor lysis syndrome
This syndrome can be potentially hazardous and has been reported 
in patients with ALL, CML, GIST and eosinophilic leukemia. Correcting 
dehydration and treating high uric acid levels prior to initiation of Imatinib 
can help prevent the syndrome.
•Impairments related to driving and operating machinery
Patients receiving Imatinib must be cautioned about driving and/or 
operating machinery that need accuracy and vigilance. Incidences of 
dizziness, blurred vision or drowsiness may occur in patients receiving 
Imatinib.

7. Adverse effects
• Common side effects 
-cardiovascular disorders: edema, hypotension, chest pain

-nervous system/psychiatric disorders: fatigue, headache, depression, 
anxiety, taste disturbances, insomnia, muscle cramps
-skin disorders: skin rash, itching (pruritus), night sweats, hair fall
-gastrointestinal disorders: nausea, diarrhea, vomiting, poor appetite, 
abdominal pain, bloating, constipation, dry mucus
-blood disorders: low levels of white and red blood cells and platelets, 
bleeding
-liver disorders: changes in liver enzymes levels, rising levels of bilirubin
In case of any adverse effects while taking Imatinib, contact your doctor or 
therapy team.
8. Zivek drug interactions
To best manage such interactions, be sure to inform your doctor of any 
medication you use before starting Imatinib.
-Imatinib may interact with vaccines and medicines such as warfarin, 
erythromycin, phenytoin and even herbal products, St. John’s Wort, 
grapefruit juice, etc.
-While taking Imatinib, avoid using medication and food supplements that 
inhibit or induce the effects of CYP3A4.

9. Use in specific populations
Pregnancy
Imatinib is in D pregnancy risk (letter) category. Based on animal and human 
data available, Imatinib can cause fetal toxicity. Therefore, advise patients 
to avoid pregnancy when taking Imatinib and 14 days after the last dose.
Nursing
Studies indicate that Imatinib is excreted into nursing mother milk and can 
cause serious adverse effects in new born. To this effect, avoid nursing when 
taking imatinib and 1 month after the last dose.
Pediatric use
Immunity and efficacy of Imatinib in children with (Ph+) CML and (Ph+) 
ALL has been proved. However, there are no data in children under 1 year 
of age.
Geriatric use
According to studies, efficacy of Imatinib in this group is the same as other 
individuals. Studies, however, indicate a higher incidence of edema in this 
group. As for other adverse effects, no obvious differences were noted.
Liver disorders
As acute liver impairment may affect Imatinib absorption, it is recommended 

to reduce the dose by 25% as compared to other patients.
Kidney disorders
Studies indicate that Imatinib in patients with renal impairment (kidney 
disorders) may alter drug consistency and absorption. Therefore, dose 
reductions are certainly necessary for these patients.

10. Overdose
In case of Imatinib overdose, make sure to contact your doctor or healthcare 
provider.

11. Missed dose
In case you forget taking your dose, immediately take it as soon as you 
remember. Do not take the missed dose if it is almost the time to take the 
next dose and take your daily dose according to the given schedule.

12. Zivek storage 
Keep away from light and moisture, Store below 30˚C.
Zivek handling
Do not crush the tablets. Avoid skin or mucus exposure or contact with 
the crushed tablets. In case of contact, wash the affected area with ample 
quantity of water.

13. Zivek composition
Active ingredient: Imatinib (as mesylate) 
Inactive ingredients: colloidal silicon dioxide (NF); crospovidone (NF); 
hydroxypropyl methylcellulose (USP); magnesium stearate (NF); and 
microcrystalline cellulose (NF).
 Tablet coating: ferric oxide, red (NF); ferric oxide, yellow (NF); hydroxypropyl 
methylcellulose (USP); polyethylene glycol (NF) and talc (USP)

•References:
•FDA-approved patient labeling, revised 01.2016.
•www.Drugs.com
Patient Support and Nursing: 
02142318100 & 09352203041-42
Manufactured by Zistdaru Danesh Company, Tehran, Iran
Drug information edited in June 2017
Website address: www.zistdaru.ir
E-mail address: nursing@zistdaru.ir 
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این دفترچه راهنما دارای اطالعات مهمی برای شما است. بنابراین قبل از مصرف 
زیِوک، مطالب آن را به دقت مطالعه نمایید. در صورت نیاز به اطالعات بیشتر لطفاً با 
پزشک معالج، داروساز و یا واحد حمایت از بیمار و پرستاری شرکت زیست دارو دانش 
تماس حاصل فرمایید. این دارو فقط برای بیماری فعلی شما تجویز شده است بنابراین 
از مصرف آن در موارد مشابه یا توصیه به دیگران جداً خودداری فرمایید .  ممکن است 
این دارو در درمان بیماری هایی به غیر از آنچه در این دفترچه راهنما ذکر شده اند 
توسط پزشک معالج تجویز گردد. هر دارو به موازات اثرات درمانی، ممکن است باعث 
بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی 
شود. درصورت بروز عوارض مذکور در این دفترچه یا عوارض دیگر با پزشک معالج یا 

داروساز یا مراکز درمانی مشورت نمایید.
در این دفترچه راهنما با مطالب زیر آشنا می شوید:

1 - زیِوک چیست؟
زیِوک حاوی ماده موثره دارویی به نام ایماتینیب )به صورت مزیالت( است. ایماتینیب 

به صورت پودر کریستالی سفید یا کرم رنگ تا قهوه ای رنگ موجود است.
2 -  مکانیسم عمل زیِوک

ایماتینیب یک مهار کننده پروتئین-تیروزین کیناز می باشد که برای درمان سرطان ها 
مورد استفاده قرار می گیرد.
3 - موارد مصرف زیِوک

ایماتینیب در موارد زیر مورد مصرف قرار می گیرد:

x  )ALL(لوسمی لنفوبالستیک حاد
x  )CML( لوسمی میلوئیدی مزمن

5 -شکل دارویی:
ایماتینیب )به صورت مزیالت( به شکل قرص روکش دار خط دار موجود است.
این دارو به صورت قرص 100 میلی گرم و قرص 400 میلی گرم موجود است.

6 -هشدارها و موارد احتیاط:
- احتباس مایعات:

در مصرف کنندگان ایماتینیب، بروز احتباس مایع و افزایش وزن به طور معمول رخ 
می دهد. وزن مصرف کنندگان باید به طور مرتب اندازه گیری شود و در صورت بروز 
هرگونه افزایش وزن سریع و غیر قابل توجیه و یا سایر عالئم و نشانه های مرتبط با 

احتباس مایع، باید اقدامات درمانی الزم صورت پذیرد. 
در بیماران مبتال به بیماری های قلبی عروقی )نارسایی قلبی و یا مبتال به فشار خون 
باال( و بیماری های ریوی که تجمع مایع برای بیمار به سختی قابل تحمل است، مصرف 

ایماتینیب باید با احتیاط انجام شود.
-سرکوب مغز استخوان:

سرکوب مغز استخوان و کاهش تعداد بعضی از انواع سلول های خونی می تواند طی 
مصرف ایماتینیب رخ دهد. به همین منظور باید ارزیابی سلول های خونی در ماه اول به 
طور  هفتگی، در ماه دوم هر دو هفته یک بار و بعد از آن به صورت دوره ای و بر اساس 

عالئم بالینی بیماران انجام شود.
-نارسایی احتقانی قلب و اختالل عملکرد بطن چپ:

 نارسایی شدید قلبی و ناتوانی بطن چپ در مصرف کنندگان گزارش شده است به ویژه 
در  افرادی که بیماری های زمینه ای دارند و یا در معرض عوامل خطرساز بیماری های 
قلبی عروقی قرار دارند. به همین منظور در بیماران با سابقه مشکالت قلبی و یا دارای 
عوامل خطرساز نارسایی قلبی، در صورت نیاز به مصرف ایماتینیب، باید شرایط احتیاط 

و ارزیابی عملکرد قلب طی دوره مصرف در نظر گرفته شود.
-سمیت کبدی:

مواردی از نارسایی شدید کبدی در مصرف کنندگان ایماتینیب و یا در تجویز همزمان 
آن با رژیم های شیمی درمانی گزارش شده است. به همین منظور قبل از شروع دارو 
و بعد از آن به صورت ماهانه و بسته به شرایط، باید عملکرد کبدی بیمار مورد ارزیابی 
قرار بگیرد. قطع درمان و یا کاهش مقدار مصرف دارو در صورت بروز مشکالت کبدی 

ممکن است صورت پذیرد. 
-خونریزی:

خونریزی درجه 3و4 در مطالعات بالینی بیمارانی که به تازگی تشخیص CML و 
GIST در آن ها داده شده مشاهده شده است. تومور های گوارشی می توانند علت 

عوارض خونی: افت گلبول های سفید، افت گلبول های قرمز، کاهش پالکت، خونریزی
عوارض کبدی: نغییرات آنزیم های کبدی، افزایش سطح بیلی روبین 

در صورت بروز هرگونه عارضه در حین مصرف ایماتینیب با پزشک معالج و یا داروساز 
و یا واحد حمایت از بیمار و پرستاری شرکت زیست دارو دانش ارتباط برقرار نمایید. 

8 -زیِوک و سایر داروها  
به منظور جلوگیری از بروز تداخل های دارویی، حتما قبل از شروع مصرف ایماتینیب، 

فهرست داروهای مصرفی خود را به پزشک معالج خود اطالع دهید.
-ایماتینیب با بسیاری از واکسن ها و دارو هایی همچون وارفارین، اریترومایسین، 
فنی توئین و حتی داروهای گیاهی همچون آب گریپ فروت، ریشه علف چای و .. 

می تواند تداخل داشته باشد. 
-در حین دوره ی مصرف ایماتینیب، از مصرف فرآورده های دارویی و غذایی که مهار 

کننده و یا القا کننده فعالیت ایزوآنزیم CYP3A4 هستند، خودداری نمایید.
9 -مصرف در جمعیت های خاص

-بارداری: این دارو در رده D بارداری قرار دارد.
بر اساس داده های حاصل از مطالعات انسانی و حیوانی انجام شده، مصرف ایماتینیب 
در دوران بارداری می تواند موجب آسیب به جنین شود. به همین دلیل در دوره 
مصرف ایماتینیب و تا 14 روز بعد از مصرف آخرین نوبت دارویی و قطع آن، باید از 

بارداری پرهیز شود.
-شیردهی: مطالعات نشان داده اند که ایماتینیب می تواند در شیر مادر ترشح و 
منجر به بروز عوارض جانبی جدی در نوزاد شود، لذا در دوره مصرف این دارو و تا یک 

ماه پس از مصرف آخرین نوبت دارویی و قطع آن باید از شیردهی جلوگیری شود.
-کودکان: ایمنی و اثربخشی ایماتینیب در کودکان مبتال به  CML فاز مزمن دارای 
کروموزوم فیالدلفیا مثبت )Ph+( و کودکان مبتال Ph+  ALL  به اثبات رسیده است. 

اگرچه هیچ داده ای در کودکان زیر 1 سال وجود ندارد. 
-سالمندان: با توجه به مطالعات صورت گرفته شده، اثربخشی ایماتینیب در سالمندان 
مشابه دیگر افراد می باشد. نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد که ریسک بروز 
ادم در این افراد ممکن است باالتر باشد. در مورد سایر عوارض جانبی، تفاوت خاصی 

ذکر نشده است.
-اختالالت کبدی: از آن جایی که مشکالت حاد کبدی ممکن است در جذب داروی 
ایماتینیب نقش داشته باشد، توصیه می شود که در این بیماران، مقدار دارو به میزان 

%25 نسبت به سایرین کاهش یابد.
-نارسایی کلیوی: نتایج حاصل از مطالعات نشان داده است که نارسایی کلیوی می تواند 

x )CEL/HES( لوسمی ائوزینوفیلیک مزمن و یا سندروم هایپرائوزینوفیلی
x )MDS/MPD( بیماری میلودیسپالزی  یا میلوپرولیفراتیو
x  )GIST( تومورهای گوارشی استرومال
x  )ASM( ماستوسیتوزیس سیستمیک مهاجم

4 -  مقدار مصرف و روش مصرف زیِوک:
زیِوک باید همراه با وعده غذایی و یک لیوان پر از آب میل شود. 

مقدارهای 400 و 600 میلی گرم باید یک بار در روز استفاده شوند و مقدار 800 میلی 
گرم باید در دو نوبت جداگانه 400 میلی گرمی در روز تجویز شود. 

این دارو را می توان در آب و یا آب سیب به منظور استفاده راحت تر در افرادی که 
مشکل در بلع دارند، حل نمود و بعد از حل شدن باید بالفاصله مورد استفاده قرار 
گیرد. جهت رعایت اصول ایمني در حل کردن دارو، فرد باید از دستکش و پیشبند 
استفاده نماید. ابتدا لیوان مخصوص بیمار را که حاوی مقدار مورد نظر از آب و یا آب 
سیب است، بر روی یک سطح صاف قرار دهید. هر 100 میلی گرم از ایماتینیب را می 
توان در 50 سی سی آب و یا آب سیب حل نمایید، به عنوان مثال ایماتینیب 400 
میلی گرم را در 200 سی سی آب و یا آب سیب می توان حل نمود. مقدار مورد نظر 
از ایماتینیب را با کمک قاشق مخصوص بیمار به خوبی حل کرده و در انتهاي کار 
نیز باید از مصرف تمام حجم محلول تهیه شده توسط بیمار اطمینان کامل 
حاصل نمایید. پس از مصرف داروی حل شده،  دستکش مورد استفاده را قبل از دور 

انداختن در کیسه پالستیکی مقاوم قرار دهید و درب آن را گره بزنید.
گروه سنی و نوع بیماری مقدار مصرف

CML CP  بزرگساالن فیالدلفیا مثبت مبتال به روزانه400 میلی گرم
CML AP یا BC بزرگساالن فیالدلفیا مثبت مبتال به روزانه600 میلی گرم

CML CP کودکان فیالدلفیا مثبت مبتال به mg/m2 340روزانه
ALL بزگساالن فیالدلفیا مثبت مبتال به روزانه600 میلی گرم

ALL کودکان فیالدلفیا مثبت مبتال به mg/m2 340روزانه
MDS/MPD بزرگساالن مبتال به روزانه400 میلی گرم

ASM  بزرگساالن مبتال به mg 400 روزانه 100 یا
HES/CEL  بزگساالن مبتال به mg 400 روزانه 100 یا

DFSP  بزرگساالن مبتال به روزانه800 میلی گرم
GIST  بزرگساالن مبتال به  انواع متاستاتیک و یا غیرقابل جراحی روزانه400میلی گرم

بزرگساالن مبتال به GIST تحت درمان کمکی روزانه400 میلی گرم
بیمارانی با اختالالت کبدی خفیف تا متوسط کبدی روزانه400 میلی گرم

بیمارانی با مشکالت کبدی حاد روزانه300 میلی گرم

خونریزی در GIST باشد. باید در شروع مصرف ایماتینیب ارزیابی عالئم گوارشی 
صورت پذیرد.

-اختالالت گوارشی: ایجاد سوراخ در دستگاه گوارش که ممکن است کشنده باشد 
در مواردی از مصرف کننگان ایماتینیب گزارش شده است. به همین منظور ایماتینیب 

باید همراه با وعده غذایی و با یک لیوان پر از آب میل شود.
-سمیت پوستی: واکنش های پوستی )به عنوان مثال، اریتم مولتی فرم و سندروم 
استیونس- جانسون( در مصرف کنندگان گزارش شده است. در صورت وقوع چنین 
واکنش هایی با دستور پزشک مصرف دارو قطع شده و از شروع مجدد آن پرهیز می گردد.

-کم کاری تیروئید: کم کاری تیروئید در افرادی که از قبل غده تیروئید آن ها 
برداشته شده و تحت درمان با داروی لووتیروکسین هستند گزارش شده است. به 
همین دلیل اندازه گیری سطح TSH و تنظیم مقدار مکمل های تیروئیدی در مصرف 

همزمان با ایماتینیب توصیه می  شود.
-آسیب جنینی: آسیب جنینی ممکن است در زنان باردار مصرف کننده این دارو 
رخ دهد. به دلیل خطرات احتمالی آن، در مدت مصرف این دارو باید از بارداری 

جلوگیری گردد.
-کاهش رشد در کودکان و نوجوانان: تأخیر در رشد در کودکان و نوجوانان مصرف 
کننده این دارو گزارش شده است. به همین دلیل، نظارت مستقیم بر رشد کودکان 

مصرف کننده ی این دارو توصیه می شود.
-سندروم لیز تومور: این سندروم می تواند بسیار خطرناک باشد و در بیماران مبتال 
به ALL،  CML، GIST  و لوسمی ائوزینوفیلیک گزارش شده است. اصالح وضعیت 
هیدراسیون بیمار و درمان سطوح باالی اسید اوریک قبل از شروع ایماتینیب در 

جلوگیری از وقوع آن موثر است.
-اختالالت مربوط به رانندگی: به بیماران مصرف کننده ایماتینیب در صورت 
رانندگی و یا استفاده از ماشین آالتی که نیازمند دقت و هوشیاری هستند، در طی 
مدت زمان درمان باید هشدار داده شود. احتمال بروز عوارضی همچون سرگیجه، تاری 

دید، و یا خواب آلودگی برای بیمار وجود خواهد داشت. 
7 -عوارض جانبی

عوارض قلبی عروقی: ادم، افت فشار خون، درد قفسه سینه
عوارض عصبی: خستگی، سردرد، افسردگی، اضطراب، اختالالت چشایی، بی خوابی، 

دردهای عضالنی
عوارض پوستی: راش پوستی، خارش، تعریق شبانه، ریزش مو

عوارض گوارشی: تهوع، اسهال، استفراغ،    بی اشتهایی، درد شکمی،نفخ، یبوست، خشکی مخاط

در غلظت داروی ایماتینیب و میزان جذب آن تغییراتی ایجاد کند. به همین منظور حتما 
باید توسط پزشک معالج مقدار مصرفی ایماتینیب برای این بیماران کاهش یابد.

10 -مصرف بیش از حد دارو:
در صورت مصرف بیش از حد دارو ، حتما به پزشک و یا مراکز درمانی مراجعه نمایید.

11 -وعده مصرف فراموش شده:
در صورت فراموش کردن مصرف یک وعده از داروی خود به محض یادآوری، نوبت 
فراموش شده را استفاده نمایید. در صورتی که به زمان مصرف وعده ی بعدی دارویتان 
نزدیک است، نوبت فراموش شده را استفاده نکنید و مقدار روزانه خود را طبق برنامه 

قبلی خود مصرف کنید. 
12. شرایط نگهداری زیِوک:

-دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود. 
نکته: قرص های زیِوک نباید خرد شوند. از تماس مستقیم پوست یا مخاط با 

قرص های خرد شده بپرهیزید. 
در صورت تماس پوست یا مخاط با قرص های خرد شده ، محل مورد نظر را با مقادیر 

فراوان آب شستشو دهید.
13 - اجزای تشکیل دهنده زیِوک:

ماده موثره دارویی: ایماتینیب )به صورت مزیالت(
مواد جانبی فرآورده: سیلیکون دی اکساید کلوئیدال، کراس پوویدون، هیدروکسی 
پروپیل متیل سلولز، منیزیم استئارات، میکروکریستالین سلولز، فریک اکساید زرد، 

فریک اکساید قرمز، پلی اتیلن گالیکول، تالک
منابع:

.FDA- approved patient labeling, revised at 1.2016
www.Drugs.com

-شماره تماس پرستاری و حمایت از بیمار:
02142318100و 42 - 09352203041

ساخت شرکت زیست دارو دانش، تهران- ایران.
تاریخ نگارش: خرداد ماه 1396.
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