
IMFINZI® 50לעירוי לתמיסה תרכיז ל"מ/ג"מ
durvalumab

 ידי על לעזור יכול אתה. חדש בטיחות מידע של מהיר זיהוי יאפשר זה. נוסף לניטור כפופה זו תרופה
.לוואי תופעות על לדווח כיצד4  סעיף בסוף עיין. לקבל עשוי שאתה הלוואי תופעות כל על דיווח

.עבורך חשוב מידע מכיל שהוא מכיוון זו תרופה מתן לפני הזה העלון כל את בעיון קרא

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור•
.שלך הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם•
 שאינן אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. שלך הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם•

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות

זה בעלון יש מה

משמש הוא ולמהIMFINZI  מהו1.

IMFINZI מתן לפני לדעת עליך מה2.

IMFINZI לך נותנים איך3.

אפשריות לוואי תופעות4.

IMFINZI את לאחסן כיצד5.

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמש הוא ולמהIMFINZI  מהו1.

 של ריאות סרטן הנקרא ריאות סרטן של בסוג לטיפול  משמש )NSCLC(כאשר משמש הוא. מבוגרים אצלNSCLC  שלך:
IMFINZI קטנים לא תאים

וכן, בניתוח להסירו ניתן ולא שלך הריאה בתוך התפשט•
.והקרנות בכימותרפיה ראשוני טיפול לאחר התייצב או הגיב•

 הנקרא ריאות סרטן של בסוג לטיפול  משמשSCLC( )ES-ה כאשר משמש הוא. במבוגריםSCLC- שלך:
IMFINZI קטנים תאים של ריאות סרטן

ו) בגוף אחרים לחלקים או( שלך הריאות בתוך התפשט•
.בעבר טופל לא•

 של סוג, שבטי חד נוגדן שהואIMFINZI . בסרטן להילחם שלך החיסונית למערכת עוזרת שהיא בכך פועלת.
IMFINZI הפעיל החומר את מכילdurvalumab  בגוף ספציפי מטרה חומר לזהות שנועד חלבון

 את שאל, זו תרופה עבורך נרשמה מדוע אוIMFINZI  של הפעולה אופן לגבי כלשהן שאלות לך יש אם
.הרוקח או הרופא

 שאלות לך יש אם. לקבל עשוי שאתה הספציפית הכימותרפיה עבור החבילה עלוני את גם שתקרא חשוב.
IMFINZI עבור כימותרפיה עם בשילוב יינתן .SCLC שלך הרופא את שאל, אלו תרופות לגבי כלשהן

IMFINZI מתן לפני לדעת עליך מה2.

IMFINZI לך לתת אסור
"6  בסעיף המפורטים( זו תרופה של האחרים מהמרכיבים לאחד או-durvalumab ל אלרגי אתה אם•

.בטוח לא אתה אם שלך הרופא עם שוחח"). אחר ומידע האריזה תוכן

זהירות ואמצעי אזהרות
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:אםIMFINZI  מתן לפני שלך הרופא עם שוחח

עצמה של התאים את תוקפת הגוף של החיסונית המערכת שבה מחלה( אוטואימונית מחלה לך יש•
;(

;איברים השתלת עברת
בעיות לך יש; נשימה בעיות או ריאות בעיות לך יש

.בכבד

•
•
•

IMFINZI. מתן לפני שלך הרופא עם שוחח), בטוח שאינך או( עליך חל לעיל מהדברים אחד אם

.חמורות לוואי תופעות כמה לך להיות יכולותIMFINZI,  לך נותנים כאשר

 תרופות לך לתת עשוי שלך הרופא. מיד שלך לרופא פנה או התקשר, הבאים מהדברים אחד לך יש אם
 עשוי שלך הרופא. שלך הסימפטומים את להפחית לעזור וכדי יותר חמורים סיבוכים המונעות אחרות
:לך יש אם-IMFINZI, ב הטיפול את להפסיק אוIMFINZI  של הבאה המנה את לדחות

 כאבים או נשימה קוצר, מחמיר או חדש שיעול לכלול עשויים התסמינים: הריאות של דלקת•
;בחזה
 בצד כאב, רעב פחות תחושת, הקאות או בחילות לכלול עשויים התסמינים: הכבד של דלקת

 בקלות חבורות או דימום או כהה שתן, נמנום, העיניים לובן או העור של הצהבה, הבטן של ימין
;מהרגיל רבה

, שחורה צואה או, מהרגיל יציאות יותר או שלשול לכלול עשויים התסמינים: המעיים של דלקת
;רגישות או חזקים בטן כאבי, ריר או בדם דביקה או זפתית

 התסמינים): והלבלב המוח יותרת, הכליה יותרת, התריס בלוטת במיוחד(: בלוטות של דלקת
 או סחרחורת, במשקל ירידה או במשקל עלייה, קיצונית עייפות, מהיר לב קצב לכלול עשויים

 . ;חריגים ראש כאבי או ייעלמו שלא ראש כאבי, עצירות, קור תחושת, שיער נשירת, התעלפות
 מתן, מהרגיל יותר צמא או רעב תחושת, בדם גבוה סוכר לכלול עשויים התסמינים: 1 סוג סוכרת

 או מתוק טעם, לנשימה מתוק ריח או בלבול, ועמוקת מהירה נשימה, מהרגיל גבוהה בתדירות שתן
;שלך זיעה או לשתן שונה ריח או בפה מתכתי

: העור של דלקת ;מעביר שאתה השתן בכמות ירידה לכלול עשויים התסמינים: הכליות של דלקת
;אחרים לחים משטחים על או בפה כיבים או בעור שלפוחיות, גירוד, פריחה לכלול עשויים התסמינים

;סדיר לא דופק או נשימה קוצר, בחזה כאבים לכלול עשויים התסמינים: הלב בשריר דלקת

 מהירה עייפות או חולשה או, שרירים כאבי לכלול עשויים התסמינים: בשרירים בעיות או דלקת
;השרירים של

, הסמקה, פריחה או גירוד, רעד או צמרמורות לכלול עשויים התסמינים: לעירוי הקשורות תגובות
;חום או סחרחורת צפצופים או נשימה קוצר
 קרום דלקת(והמוח השדרה חוט סביב הממברנה של דלקת אוַ)המַֹוח דלַקֶתֶ(המוח של דלקת
, הקאות, צמרמורות, חום, ראש כאבי, בצוואר נוקשות, התקפים לכלול עשויים התסמינים): המוח

;וישנוניות בלבול, לאור בעיניים רגישות
Barré- תסמונת( בגפיים ושיתוק חולשה, כאב לכלול עשויים התסמינים:בעצבים דלקת

;(Guillain
 או/ו) בחניכיים או באף דימום( דימום לכלול עשויים התסמינים:דם טסיות של נמוך מספר

.חבורות

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

.מיד שלך לרופא פנה או התקשר, לעיל המפורטים מהתסמינים אחד לך יש אם

נוער ובני ילדים
18. לגיל מתחת ובמתבגרים בילדים-IMFINZI ב להשתמש אין

-IMFINZIו אחרות תרופות



 כולל זה. כלשהן אחרות תרופות ליטול עשוי או לאחרונה נטלת, נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
.מרשם ללא שהושגו ותרופות צמחיות תרופות

הרֵיָֹון
.ללדת מתכננת או בהריון שאתה חושב, בהריון אתה אם שלך לרופא ספר•
ב מטופלת שאת בזמן יעילים מניעה באמצעי להשתמש עליך, להריון להיכנס שעלולה אישה את אם•

IMFINZI-שלך האחרונה המנה לאחר חודשים3  ולפחות.

הנקה
.מניקה אתה אם שלך לרופא ספר•
-IMFINZI.ב הטיפול אחרי או במהלך להניק יכול אתה אם שלך הרופא את שאל•
.אם לחלב עוברIMFINZI  אם ידוע לא•

במכונות ושימוש נהיגה
.במכונות ולהשתמש לנהוג היכולת על עליך ישפיע לא-IMFINZI ש סביר

 בעת זהיר להיות עליך, שלך והתגובה הריכוז יכולת על המשפיעות לוואי תופעות לך יש אם, זאת עם
.מכונות הפעלת או נהיגה

IMFINZI לך נותנים איך3.

IMFINZI מנוסה רופא בפיקוח במרפאה או חולים בבית לך תינתן.
 או3  כל ג"מ1500  או שבועיים כל גופך ממשקל ג"לק ג"מ10  הואIMFINZI  של המומלץ המינון•

.שבועות4
 שלך הרופא. כשעה למשך הווריד לתוך) טפטוף( עירוי באמצעותIMFINZI  לך ייתן שלך הרופא
.צריך אתה טיפולים כמה יחליט

•
•

IMFINZI לקבל כדי פגישה מחמיץ אתה אם
.התור את מחדש לקבוע כדי שלך לרופא מיד התקשר•
 שאלות לך יש אם. זו תרופה של מנה תחמיצו שלא מאוד חשוב•

.שלך הרופא את שאל, שלך הטיפול לגבי נוספות

אפשריות לוואי תופעות4.

.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו

2). סעיף ראה( חמורות לוואי תופעות כמה לקבל יכול אתהIMFINZI,  מקבל אתה כאשר

 עם קליניים בניסויים שדווחו, הבאות הלוואי מתופעות אחת מקבל אתה אם שלך הרופא עם מיד שוחח
2: בסעיף המפורטות החמורות הלוואי תופעות את וכוללות בלבדIMFINZI  המקבלים מטופלים

)אנשים10  מתוך-1 מ יותר על להשפיע עשוי( מאוד שכיח
העליונות הנשימה דרכי של זיהומים•
במשקל לעלייה או לעייפות לגרום שעלולה התריס בלוטת של פעילות תת•

להְׁשִתְעַלֵ•

ׁשלִׁשּול•
בטן כאב•
גירוד או בעור פריחה•
חום•

)אנשים10  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( שכיח
)ריאות דלקת( חמורות ריאות דלקות•



בפה פטרייתי זיהום•
ובפה בשיניים רכות ברקמות זיהומים•
שפעת דמוית מחלה•

במשקל לירידה או מהיר לב לקצב לגרום שעלולה התריס בלוטת של יתר פעילות•

)ריאות דלקת( הריאות של דלקת•
)דיספוניה( צרוד קול•
)מוגבר אמינוטרנספראז אלנין; מוגבר אמינוטרנספראז אספרטאט( חריגות כבד בדיקות•
לילה זיעת•
)מיאלגיה( שרירים כאבי•
)בדם בקריאטינין עלייה( תקינות לא כליות תפקודי בדיקות•
כואבת שתן הטלת•

)היקפית בצקת( הרגליים של נפיחות•
הסמקה או לחום לגרום שעלולה התרופה של לעירוי תגובה•

)אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( נדיר
התריס בלוטת של דלקת•
לעייפות לגרום שעלולות הכליה יותרת בלוטות ידי על המיוצרים הורמונים של מופחתת הפרשה•

ריאה רקמת של צלקות•

רעב פחות תחושת או לבחילה לגרום שעלולה בכבד דלקת•
העור של שלפוחיות•
)קוליטיס( המעי או המעי של דלקת•
השריר של דלקת•
שלך השתן כמות את להפחית שיכולה) כליות דלקת( הכליות של דלקת•

)אנשים1000  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( נדיר
1) מסוג סוכרת( בדם גבוהות סוכר לרמות המוביל מצב•
 לגרום שעלול) אינסיפידוס סוכרת כולל היפופיפיזה( המוח יותרת בלוטת של תת-פעיל תפקוד•

שלך השתן בכמות לעלייה, לעייפות
הלב של דלקת•
gravis)(myasthenia  השרירים של מהירה עייפות ויש נחלשים השרירים בו מצב•

)המוח קרום דלקת( והמוח השדרה חוט סביב הממברנה של דלקת•
)חיסונית תרומבוציטופניה( חיסונית תגובה ידי על הנגרם דם טסיות של נמוך מספר•
, כואבת או/ו תכופה שתן הטלת לכלול עשויים ותסמינים סימנים. השתן   שלפוחית דלקת•

.התחתונה בבטן לחץ או כאב, בשתן דם, שתן למתן דחף

 עם בשילובIMFINZI  הנוטלים בחולים קליניים בניסויים דווחו הבאות הלוואי תופעות
:כימותרפיה

)אנשים10  מתוך-1 מ יותר על להשפיע עשוי( מאוד שכיח
לבנים דם תאי של נמוך מספר•
אדומים דם תאי של נמוך מספר•

דם טסיות של נמוך מספר•

עצירות; הקֲָאָה; בחילה•
שיער איבוד•

רעב פחות מרגיש•
חלשה או עייפות תחושת•

להְׁשִתְעַלֵ•

)אנשים10  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( שכיח
ׁשלִׁשּול•
חום•
חום סימני עם לבנים דם תאי של נמוך מספר•
גירוד או בעור פריחה•
התריס בלוטת של דלקת; התריס בלוטת של יתר פעילות; התריס בלוטת של פעילות תת•



)ריאות דלקת( חמורות ריאות דלקות•
ובפה בשיניים רכות ברקמות זיהומים•
)מוגבר אמינוטרנספראז אלנין; מוגבר אמינוטרנספראז אספרטאט( חריגות כבד בדיקות•
)היקפית בצקת( ברגליים נפיחות•
בטן כאב•
השפתיים או הפה של דלקת•
)מיאלגיה( שרירים כאבי•
)ריאות דלקת( הריאות של דלקת•
העליונות הנשימה דרכי של זיהום•
(Pancytopenia) דם וטסיות לבנים דם תאי, אדומים דם תאי של נמוך מספר•
לעייפות לגרום שעלולות הכליה יותרת בלוטות ידי על המיוצרים הורמונים של מופחתת הפרשה•

רעב פחות תחושת או לבחילה לגרום שעלולה בכבד דלקת•
)בדם בקריאטינין עלייה( תקינות לא כליות תפקודי בדיקות•
כואבת שתן הטלת•

הסמקה או לחום לגרום שעלולה התרופה של לעירוי תגובה•

)אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( נדיר
בפה פטרייתי זיהום•
שפעת דמוית מחלה•

1 מסוג סוכרת•
)דיספוניה( צרוד קול•
ריאה רקמת של צלקות•

)קוליטיס( המעי או המעי של דלקת•
לילה זיעת•

.לעיל המפורטות הלוואי מתופעות אחת מקבל אתה אם שלך הרופא עם מיד שוחח

לוואי תופעות על דיווח
 מופיעות שאינן אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. שלך הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

yellowcard/ :הצהוב הכרטיס תוכנית של האינטרנט אתר דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון
www.mhra.gov.uk את חפש או  Card Yellow MHRAב Play- Googleאו  Store App .Appleעל דיווח ידי על 

.זו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות

IMFINZI את לאחסן כיצד5.

 כדלקמן הם האחסון פרטי. אחסונו על אחראי יהיה הבריאות ומקצוען במרפאה או חולים בבית לך תינתן:
IMFINZI

.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק
 תאריךEXP.  לאחר הבקבוקון של והתווית הקרטון גבי על המצוין התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין

.חודש אותו של האחרון ליום מתייחס התפוגה

 אל8°C).  עד(2°C  במקרר שומרים
.תקפא
.אור מפני להגן כדי המקורית באריזה אחסן

.גלויים חלקיקים מכילה או דהויה, עכורה זו בתרופה להשתמש אין

 פסולת או תרופה כל להשליך יש. חוזר לשימוש העירוי תמיסת של בשימוש בלתי חלק לאחסן אין
.המקומיות לדרישות בהתאם בשימוש שאינה

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

IMFINZI מכיל מה
durvalumab. הוא הפעיל החומר



durvalumab. של ג"מ50  מכיל לעירוי לתמיסה תרכיז של ל"מ כל

-2.4 בdurvalumab  של ג"מ120  או תרכיז של ל"מ-10 בdurvalumab  של ג"מ500  או מכיל בקבוקון כל
.תרכיז של ל"מ

, דיהידראט טרהלוז, מונוהידראט הידרוכלוריד היסטידין, היסטידין: הם האחרים המרכיבים
.לזריקות מים80,  פוליסורבט

האריזה ותכולתIMFINZI  נראה איך
אטומה עד שקופה, משמרים חומרים נטולת, סטרילית תמיסה הוא לעירוי לתמיסהIMFINZI  תרכיז

.גלויים מחלקיקים נקייה, מעט צהובה עד צבע חסרת,

 ל"מ10  של אחד זכוכית בקבוקון או תרכיז ל"מ2.4  של אחד זכוכית בקבוקון המכילות באריזות זמין הוא
.תרכיז
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