
IMFINZI®50 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă
durvalumab

Acest medicament este supus unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă a noilor informații de 

siguranță. Puteți ajuta raportând orice reacții adverse pe care le puteți avea. Consultați sfârșitul secțiunii 4 pentru a afla cum să 

raportați reacțiile adverse.

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a vi se administra acest medicament, deoarece conține informații importante 

pentru dumneavoastră.

• Păstrați acest prospect. Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.

• Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră.

• Dacă aveți orice reacții adverse, discutați cu medicul dumneavoastră. Aceasta include orice reacții adverse posibile care nu sunt 

enumerate în acest prospect. Vezi secțiunea 4.

Ce este în acest prospect

1. Ce este IMFINZI și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze IMFINZI
3. Cum vi se administrează IMFINZI
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează IMFINZI
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este IMFINZI și pentru ce se utilizează

IMFINZI este utilizat pentru a trata un tip de cancer pulmonar numit cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) la adulți. Este 
utilizat atunci când NSCLC:

• s-a răspândit în plămâni și nu poate fi îndepărtat prin intervenție chirurgicală și

• a răspuns sau s-a stabilizat după tratamentul inițial cu chimioterapie și radioterapie.

IMFINZI este utilizat pentru a trata un tip de cancer pulmonar numit cancer pulmonar cu celule mici în stadiu extins (ES-
SCLC) la adulți. Este utilizat atunci când SCLC dvs.:

• s-a răspândit în plămâni (sau în alte părți ale corpului) și
• nu a fost tratat anterior.

IMFINZI conține substanța activă durvalumab, care este un anticorp monoclonal, un tip de proteină conceput pentru a 
recunoaște o substanță țintă specifică în organism. IMFINZI acționează ajutându-vă sistemul imunitar să vă lupte 
împotriva cancerului.

Dacă aveți întrebări despre cum acționează IMFINZI sau despre motivul pentru care v-a fost prescris acest medicament, adresați-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.

IMFINZI va fi administrat în asociere cu chimioterapie pentru SCLC. Este important să citiți și prospectele pentru 
chimioterapia specifică pe care o puteți primi. Dacă aveți întrebări despre aceste medicamente, adresați-vă 
medicului dumneavoastră.

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze IMFINZI

Nu trebuie să vi se administreze IMFINZI

• dacă sunteți alergic la durvalumab sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la 
punctul 6 „Conținutul ambalajului și alte informații”). Discutați cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteți sigur.

Avertismente și precauții

TITLE - DURVALUMAB / IMFINZI  MEDICATION PATIENT INFORMATION IN ROMANIAN

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-durvalumab-imfinzi-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.9495.pdf


Discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a vi se administra IMFINZI dacă:

• aveți o boală autoimună (o boală în care sistemul imunitar al organismului își atacă propriile 
celule);
ați avut un transplant de organ;
aveți probleme cu plămânii sau probleme de 
respirație; ai probleme cu ficatul.

•
•
•

Dacă oricare dintre situațiile de mai sus se aplică în cazul dumneavoastră (sau nu sunteți sigur), discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a vi se administra 

IMFINZI.

Când vi se administrează IMFINZI, puteți avea unele reacții adverse grave.

Dacă aveți oricare dintre următoarele, sunați sau consultați imediat medicul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă poate 

administra alte medicamente care previn complicații mai severe și care vă ajută să vă reduceți simptomele. Medicul 

dumneavoastră vă poate amâna următoarea doză de IMFINZI sau vă poate opri tratamentul cu IMFINZI, dacă aveți:

• inflamație a plămânilor: simptomele pot include tuse nouă sau agravată, dificultăți de respirație 
sau dureri în piept;
inflamație a ficatului: simptomele pot include greață sau vărsături, senzație de foame mai puțin, durere în 
partea dreaptă a stomacului, îngălbenirea pielii sau a albului ochilor, somnolență, urină închisă la culoare 
sau sângerări sau vânătăi mai ușor decât în   mod normal;
inflamație a intestinelor: simptomele pot include diaree sau mai multe mișcări intestinale decât de obicei, sau 
scaune care sunt negre, cadruoase sau lipicioase cu sânge sau mucus, dureri severe de stomac sau 
sensibilitate;
inflamația glandelor: (în special tiroida, suprarenal, hipofizar și pancreas): simptomele pot include ritm 
cardiac rapid, oboseală extremă, creștere în greutate sau scădere în greutate, amețeli sau leșin, căderea 
părului, senzație de frig, constipație, dureri de cap care nu dispar sau dureri de cap neobișnuite ; diabet 
de tip 1: simptomele pot include glicemie crescută, senzație de foame sau sete mai mare decât de obicei, 
urinare mai des decât de obicei, respirație rapidă și profundă, confuzie sau un miros dulce în respirație, 
un gust dulce sau metalic în gură sau un miros diferit la urină sau transpirație;

inflamație a rinichilor: simptomele pot include scăderea cantității de urină pe care o treceți; inflamație a 
pielii: simptomele pot include erupție cutanată, mâncărime, vezicule ale pielii sau ulcere în gură sau pe 
alte suprafețe umede;
inflamație a mușchiului inimii: simptomele pot include durere în piept, dificultăți de respirație sau bătăi 
neregulate ale inimii;
inflamație sau probleme ale mușchilor: simptomele pot include dureri musculare, sau slăbiciune sau 
oboseală rapidă a mușchilor;
reacții legate de perfuzie: simptomele pot include frisoane sau tremurături, mâncărime sau erupții cutanate, înroșirea feței, dificultăți 

de respirație sau respirație șuierătoare amețeli sau febră;

inflamație a creierului(encefalită)sau inflamația membranei din jurul măduvei spinării și creierului(
meningită): simptomele pot include convulsii, rigiditate a gâtului, dureri de cap, febră, frisoane, vărsături, 
sensibilitate a ochilor la lumină, confuzie și somnolență;
inflamație a nervilor:simptomele pot include durere, slăbiciune și paralizie la nivelul 
extremităților (sindrom Guillain-Barré);
număr scăzut de trombocite:simptomele pot include sângerare (sângerare din nas sau gingii) și/sau 
vânătăi.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Dacă aveți oricare dintre simptomele enumerate mai sus, sunați sau consultați imediat medicul dumneavoastră.

Copii si adolescenti
IMFINZI nu trebuie utilizat la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani.

Alte medicamente și IMFINZI



Spuneți medicului dumneavoastră dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente. Acestea includ 
medicamentele pe bază de plante și medicamentele obținute fără prescripție medicală.

Sarcina
• Spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să aveți un copil.

• Dacă sunteți o femeie care ar putea rămâne însărcinată, trebuie să utilizați un control al nașterii eficient 
în timpul tratamentului cu IMFINZI și timp de cel puțin 3 luni după ultima doză.

Alăptarea
• Spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați.

• Întrebați medicul dumneavoastră dacă puteți alăpta în timpul sau după tratamentul cu IMFINZI.

• Nu se știe dacă IMFINZI trece în laptele matern uman.

Conducerea și folosirea utilajelor
Este puțin probabil ca IMFINZI să vă afecteze capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

Cu toate acestea, dacă aveți reacții adverse care vă afectează capacitatea de concentrare și de reacție, trebuie să aveți 
grijă când conduceți vehicule sau folosiți utilaje.

3. Cum vi se administrează IMFINZI

IMFINZI vă va fi administrat într-un spital sau clinică sub supravegherea unui medic cu experiență.
• Doza recomandată de IMFINZI este de 10 mg per kg de greutate corporală la fiecare 2 săptămâni sau 1500 mg la 

fiecare 3 sau 4 săptămâni.

Medicul dumneavoastră vă va administra IMFINZI printr-o perfuzie (picurare) în venă timp de aproximativ 1 oră. 

Medicul dumneavoastră va decide de câte tratamente aveți nevoie.

•
•

Dacă pierdeți o întâlnire pentru a obține IMFINZI
• Sunați imediat medicul dumneavoastră pentru a vă reprograma programarea.

• Este foarte important să nu pierdeți o doză din acest medicament. Dacă aveți întrebări 
suplimentare despre tratamentul dumneavoastră, adresați-vă medicului dumneavoastră.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Când luați IMFINZI, puteți avea unele reacții adverse grave (vezi pct. 2).

Discutați imediat cu medicul dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele reacții adverse, care au fost raportate în studiile 

clinice cu pacienți cărora li s-a administrat IMFINZI în monoterapie și care include reacțiile adverse grave enumerate la punctul 2:

Foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane)
• infecții ale tractului respirator superior
• glanda tiroidă subactivă care poate provoca oboseală sau creștere în greutate

• tuse
• diaree
• dureri de stomac

• erupție cutanată sau mâncărime

• febră

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)
• infecții pulmonare grave (pneumonie)



• infecție fungică în gură
• infecții ale țesuturilor moi ale dinților și gurii

• boală asemănătoare gripei

• glanda tiroidă hiperactivă care poate provoca ritm cardiac rapid sau scădere în greutate

• inflamație a plămânilor (pneumonită)
• voce răgușită (disfonie)
• teste hepatice anormale (creșterea aspartat aminotransferazei; creșterea alanin aminotransferazei)
• transpirații nocturne

• dureri musculare (mialgie)

• teste anormale ale funcției renale (creatinină crescută)
• urinare dureroasă
• umflarea picioarelor (edem periferic)
• reacție la perfuzia medicamentului care poate provoca febră sau înroșirea feței

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 de persoane)

• inflamație a glandei tiroide
• scăderea secreției de hormoni produși de glandele suprarenale care pot provoca oboseală
• cicatrizarea țesutului pulmonar

• inflamație a ficatului care poate provoca greață sau senzație de foame mai mică
• vezicule ale pielii
• inflamație a intestinului sau intestinului (colită)
• inflamație a mușchiului
• inflamație a rinichilor (nefrită) care poate scădea cantitatea de urină

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 de persoane)

• o afecțiune care duce la niveluri crescute de zahăr din sânge (diabet zaharat de tip 1)

• funcția inactivă a glandei pituitare (hipopituitarism inclusiv diabet insipid) care poate 
provoca oboseală, creșterea cantității de urină

• inflamație a inimii
• o afecțiune în care mușchii devin slăbiți și există o oboseală rapidă a mușchilor 

(miastenia gravis)
• inflamație a membranei din jurul măduvei spinării și a creierului (meningită)
• număr scăzut de trombocite cauzat de o reacție imună (trombocitopenie imună)
• Inflamația vezicii urinare. Semnele și simptomele pot include urinare frecventă și/sau 

dureroasă, nevoia de a urina, sânge în urină, durere sau presiune în abdomenul inferior.

Următoarele reacții adverse au fost raportate în studiile clinice la pacienții care iau IMFINZI 
în asociere cu chimioterapie:

Foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane)
• număr scăzut de globule albe
• număr scăzut de globule roșii
• număr scăzut de trombocite

• greaţă; vărsături; constipație
• Pierderea parului

• simțindu-se mai puțin foame

• senzație de oboseală sau slăbiciune

• tuse

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)
• diaree
• febră
• număr scăzut de globule albe cu semne de febră
• erupție cutanată sau mâncărime

• glanda tiroidă subactivă; glanda tiroidă hiperactivă; inflamație a glandei tiroide



• infecții pulmonare grave (pneumonie)
• infecții ale țesuturilor moi ale dinților și gurii

• teste hepatice anormale (creșterea aspartat aminotransferazei; creșterea alanin aminotransferazei)
• umflarea picioarelor (edem periferic)
• dureri de stomac

• inflamație a gurii sau buzelor
• dureri musculare (mialgie)

• inflamație a plămânilor (pneumonită)
• infecție a tractului respirator superior
• număr scăzut de globule roșii, globule albe și trombocite (pancitopenie)
• scăderea secreției de hormoni produși de glandele suprarenale care pot provoca oboseală
• inflamație a ficatului care poate provoca greață sau senzație de foame mai mică
• teste anormale ale funcției renale (creatinină crescută)
• urinare dureroasă
• reacție la perfuzia medicamentului care poate provoca febră sau înroșirea feței

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 de persoane)

• infecție fungică în gură
• boală asemănătoare gripei

• diabet zaharat tip 1
• voce răgușită (disfonie)
• cicatrizarea țesutului pulmonar

• inflamație a intestinului sau intestinului (colită)
• transpirații nocturne

Discutați imediat cu medicul dumneavoastră dacă aveți oricare dintre reacțiile adverse enumerate mai sus.

Raportarea efectelor secundare

Dacă aveți orice reacții adverse, discutați cu medicul dumneavoastră. Aceasta include orice reacții adverse posibile care nu sunt 
enumerate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul site-ului Yellow Card 
Scheme: www.mhra.gov.uk/yellowcard sau căutați MHRA Yellow Card în Google Play sau Apple App Store. Raportând reacțiile 
adverse, puteți contribui la furnizarea de mai multe informații privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează IMFINZI

IMFINZI vă va fi administrat într-un spital sau clinică, iar personalul medical va fi responsabil pentru păstrarea 
acestuia. Detaliile de stocare sunt următoarele:
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și pe eticheta flaconului, după EXP. Data 
de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la frigider (2°C până la 8°C). 
Nu înghețați.
A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.
Nu utilizați dacă acest medicament este tulbure, decolorat sau conține particule vizibile.

Nu păstrați nicio porțiune neutilizată din soluția perfuzabilă pentru reutilizare. Orice medicament neutilizat sau 
material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conţine IMFINZI
Substanța activă este durvalumab.



Fiecare ml de concentrat pentru soluție perfuzabilă conține durvalumab 50 mg.

Fiecare flacon conține fie 500 mg de durvalumab în 10 ml de concentrat, fie 120 mg de durvalumab în 2,4 
ml de concentrat.

Celelalte componente sunt:   histidină, clorhidrat de histidină monohidrat, trehaloză dihidrat, polisorbat 
80, apă pentru preparate injectabile.

Cum arată IMFINZI și conținutul ambalajului
IMFINZI concentrat pentru soluţie perfuzabilă este o soluţie sterilă, fără conservanţi, limpede până la 
opalescentă, incoloră până la uşor galbenă, fără particule vizibile.

Este disponibil în pachete care conțin fie 1 flacon de sticlă cu 2,4 ml de concentrat, fie 1 flacon de sticlă cu 10 ml de 
concentrat.

Deținătorul autorizației de introducere pe 

piață AstraZeneca UK Limited
Capacitate 600 Verde
Luton
LU1 3LU
Regatul Unit

Producător
AstraZeneca AB
Gärtunavägen
SE-151 85 Södertälje
Suedia

Acest prospect a fost revizuit ultima dată în septembrie 2021.
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IMFINZI este o marcă înregistrată a grupului de companii AstraZeneca.
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Alte surse de informare



Pentru a asculta sau a solicita o copie a acestui pliant în Braille, litere mari sau 
audio, vă rugăm să sunați gratuit:

0800 198 5000

Vă rugăm să fiți gata să oferiți următoarele informații:

Numele produsului
Ifinzi 50 mg/ml soluție perfuzabilă

Numar de referinta
17901/0327


