
IMFINZI®50 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
durvalumab

Detta läkemedel är föremål för ytterligare övervakning. Detta kommer att möjliggöra snabb identifiering av ny 
säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera eventuella biverkningar du kan få. Se slutet av avsnitt 4 för hur 
du rapporterar biverkningar.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel eftersom den innehåller viktig 
information för dig.
• Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.
• Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare.
• Om du får några biverkningar, tala med din läkare. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i denna 

bipacksedel. Se avsnitt 4.

Vad står i denna bipacksedel
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3. Hur du får IMFINZI
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5. Hur IMFINZI ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och annan information

1. Vad IMFINZI är och vad det används för

IMFINZI används för att behandla en typ av lungcancer som kallas icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna. Den 
används när din NSCLC:
• har spridit sig i din lunga och kan inte avlägsnas genom operation, och
• har svarat eller stabiliserats efter initial behandling med kemoterapi och strålbehandling.

IMFINZI används för att behandla en typ av lungcancer som kallas småcellig lungcancer i omfattande stadium 
(ES-SCLC) hos vuxna. Den används när din SCLC:
• har spridit sig i dina lungor (eller till andra delar av kroppen) och
• har inte behandlats tidigare.

IMFINZI innehåller den aktiva substansen durvalumab som är en monoklonal antikropp, en typ av protein 
utformad för att känna igen en specifik målsubstans i kroppen. IMFINZI verkar genom att hjälpa ditt 
immunsystem att bekämpa din cancer.

Om du har några frågor om hur IMFINZI verkar eller varför detta läkemedel har ordinerats åt dig, fråga 
din läkare eller apotekspersonal.

IMFINZI kommer att ges i kombination med kemoterapi för SCLC. Det är viktigt att du också läser 
bipacksedeln för den specifika cellgiftsbehandling du kan få. Om du har några frågor om dessa 
läkemedel, fråga din läkare.

2. Vad du behöver veta innan du får IMFINZI

Du ska inte få IMFINZI
• om du är allergisk mot durvalumab eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i 

avsnitt 6 ”Förpackningens innehåll och övrig information”). Tala med din läkare om du är osäker.
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Tala med din läkare innan du får IMFINZI om:

• du har en autoimmun sjukdom (en sjukdom där kroppens immunförsvar angriper sina egna 
celler);
du har genomgått en organtransplantation;

du har lungproblem eller andningsproblem; 
du har leverproblem.

•
•
•

Om något av ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med din läkare innan du får 
IMFINZI.

När du får IMFINZI kan du få några allvarliga biverkningar.

Om du har något av följande, ring eller kontakta din läkare omedelbart. Din läkare kan ge dig andra 
läkemedel som förhindrar allvarligare komplikationer och för att minska dina symtom. Din läkare kan 
skjuta upp nästa dos av IMFINZI eller avbryta din behandling med IMFINZI om du har:

• inflammation i lungorna: symtom kan inkludera ny eller förvärrad hosta, andnöd eller 
bröstsmärtor;
inflammation i levern: symtom kan inkludera illamående eller kräkningar, mindre hungrig 
känsla, smärta på höger sida av magen, gulfärgning av hud eller ögonvita, dåsighet, mörk urin 
eller blödningar eller blåmärken lättare än normalt;
inflammation i tarmarna: symtom kan inkludera diarré eller mer tarmrörelser än vanligt, 
eller avföring som är svart, tjäraktig eller klibbig av blod eller slem, svår magsmärta eller 
ömhet;
inflammation i körtlar: (särskilt sköldkörteln, binjurarna, hypofysen och bukspottkörteln): symtom 
kan inkludera snabb puls, extrem trötthet, viktökning eller viktminskning, yrsel eller svimning, 
håravfall, förkylning, förstoppning, huvudvärk som inte försvinner eller ovanlig huvudvärk ; 
diabetes typ 1: symtom kan inkludera högt blodsocker, att känna sig mer hungrig eller törstig än 
vanligt, kissa oftare än vanligt, snabb och djup andning, förvirring eller en söt lukt i andedräkten, 
en söt eller metallisk smak i munnen eller en annan lukt till din urin eller svett;

inflammation i njurarna: symtom kan inkludera minskning av mängden urin du släpper ut; 
inflammation i huden: symtom kan inkludera utslag, klåda, blåsor på huden eller sår i 
munnen eller på andra fuktiga ytor;
inflammation i hjärtmuskeln: symtom kan inkludera bröstsmärtor, andnöd eller 
oregelbunden hjärtrytm;
inflammation eller problem i musklerna: symtom kan inkludera muskelsmärta eller svaghet eller 
snabb utmattning av musklerna;
infusionsrelaterade reaktioner: symtom kan inkludera frossa eller skakningar, klåda eller utslag, 
rodnad, andnöd eller väsande yrsel eller feber;
inflammation i hjärnan(encefalit)eller inflammation i membranet runt ryggmärgen och 
hjärnan(meningit): symtom kan inkludera kramper, stelhet i nacken, huvudvärk, feber, frossa, 
kräkningar, ögonkänslighet för ljus, förvirring och sömnighet;
inflammation i nerverna:symtom kan innefatta smärta, svaghet och förlamning i 
extremiteterna (Guillain-Barrés syndrom);
lågt antal blodplättar:symtom kan innefatta blödning (näsa eller tandköttsblödning) och/eller 
blåmärken.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Om du har något av symtomen ovan, ring eller kontakta din läkare omedelbart.

Barn och ungdomar
IMFINZI ska inte användas till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och IMFINZI



Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. 
Detta inkluderar naturläkemedel och receptfria läkemedel.

Graviditet
• Tala om för din läkare om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.
• Om du är en kvinna som kan bli gravid måste du använda effektiv preventivmedel medan du 

behandlas med IMFINZI och i minst 3 månader efter din sista dos.

Amning
• Tala om för din läkare om du ammar.
• Fråga din läkare om du kan amma under eller efter behandling med IMFINZI.
• Det är inte känt om IMFINZI går över i human bröstmjölk.

Köra bil och använda maskiner
IMFINZI kommer sannolikt inte att påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.

Men om du har biverkningar som påverkar din koncentrations- och reaktionsförmåga bör du vara försiktig 
när du kör bil eller använder maskiner.

3. Hur du får IMFINZI

IMFINZI kommer att ges till dig på ett sjukhus eller en klinik under överinseende av en erfaren läkare.
• Den rekommenderade dosen av IMFINZI är 10 mg per kg av din kroppsvikt varannan vecka eller 1500 mg 

var tredje eller fjärde vecka.
Din läkare kommer att ge dig IMFINZI genom en infusion (dropp) i din ven i cirka 1 timme. Din läkare 
kommer att bestämma hur många behandlingar du behöver.

•
•

Om du missar ett möte för att få IMFINZI
• Ring din läkare omedelbart för att boka om din tid.
• Det är mycket viktigt att du inte missar en dos av detta läkemedel. 
Om du har ytterligare frågor om din behandling, fråga din läkare.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

När du får IMFINZI kan du få några allvarliga biverkningar (se avsnitt 2).

Tala omedelbart med din läkare om du får någon av följande biverkningar som har rapporterats i kliniska 
prövningar med patienter som enbart får IMFINZI och inkluderar de allvarliga biverkningar som anges i avsnitt 
2:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

• infektioner i de övre luftvägarna
• underaktiv sköldkörtel som kan orsaka trötthet eller viktökning
• hosta
• diarre
• magont
• hudutslag eller klåda
• feber

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

• allvarliga lunginfektioner (lunginflammation)



• svampinfektion i munnen
• mjukdelsinfektioner i tänder och mun
• influensaliknande sjukdom

• överaktiv sköldkörtel som kan orsaka snabb puls eller viktminskning
• inflammation i lungorna (pneumonit)
• hes röst (dysfoni)
• onormala leverprover (förhöjt aspartataminotransferas; ökat alaninaminotransferas)
• nattsvettningar

• muskelsmärta (myalgi)
• onormala njurfunktionstester (förhöjt kreatinin i blodet)
• smärtsam urinering

• svullnad i benen (ödem perifert)
• reaktion på infusionen av läkemedlet som kan orsaka feber eller rodnad

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

• inflammation i sköldkörteln
• minskad utsöndring av hormoner som produceras av binjurarna som kan orsaka trötthet
• ärrbildning i lungvävnad
• inflammation i levern som kan orsaka illamående eller mindre hungrig
• blåsor i huden
• inflammation i tarmen eller tarmen (kolit)
• inflammation i muskeln
• inflammation i njurarna (nefrit) som kan minska mängden urin

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer)

• ett tillstånd som leder till höga blodsockernivåer (typ 1 diabetes mellitus)
• underaktiv funktion av hypofysen (hypopituitarism inklusive diabetes insipidus) som kan 

orsaka trötthet, en ökning av mängden urin
• inflammation i hjärtat
• ett tillstånd där musklerna blir svaga och det uppstår en snabb utmattning av musklerna 

(myasthenia gravis)
• inflammation i membranet runt ryggmärgen och hjärnan (meningit)
• lågt antal blodplättar orsakade av en immunreaktion (immun trombocytopeni)
• Inflammation i urinblåsan. Tecken och symtom kan inkludera frekvent och/eller smärtsam 

urinering, urineringsbehov, blod i urinen, smärta eller tryck i nedre delen av buken.

Följande biverkningar har rapporterats i kliniska prövningar hos patienter som tar IMFINZI i 
kombination med kemoterapi:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer)

• lågt antal vita blodkroppar
• lågt antal röda blodkroppar
• lågt antal blodplättar
• illamående; kräkningar; förstoppning

• håravfall
• känner sig mindre hungrig

• känner sig trött eller svag

• hosta

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)

• diarre
• feber
• lågt antal vita blodkroppar med tecken på feber
• hudutslag eller klåda
• underaktiv sköldkörtel; överaktiv sköldkörtel; inflammation i sköldkörteln



• allvarliga lunginfektioner (lunginflammation)

• mjukdelsinfektioner i tänder och mun
• onormala leverprover (förhöjt aspartataminotransferas; ökat alaninaminotransferas)
• svullnad av ben (perifert ödem)
• magont
• inflammation i munnen eller läpparna
• muskelsmärta (myalgi)
• inflammation i lungorna (pneumonit)
• infektion i de övre luftvägarna
• lågt antal röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar (pancytopeni)
• minskad utsöndring av hormoner som produceras av binjurarna som kan orsaka trötthet
• inflammation i levern som kan orsaka illamående eller mindre hungrig
• onormala njurfunktionstester (förhöjt kreatinin i blodet)
• smärtsam urinering

• reaktion på infusionen av läkemedlet som kan orsaka feber eller rodnad

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer)

• svampinfektion i munnen
• influensaliknande sjukdom

• typ 1 diabetes mellitus
• hes röst (dysfoni)
• ärrbildning i lungvävnad
• inflammation i tarmen eller tarmen (kolit)
• nattsvettningar

Tala omedelbart med din läkare om du får någon av biverkningarna som anges ovan.

Rapportering av biverkningar

Om du får några biverkningar, tala med din läkare. Detta inkluderar eventuella biverkningar som inte nämns i denna 
bipacksedel. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Yellow Card Scheme-webbplatsen: www.mhra.gov.uk/
yellowcard eller sök efter MHRA Yellow Card i Google Play eller Apple App Store. Genom att rapportera biverkningar kan 
du hjälpa till att ge mer information om detta läkemedels säkerhet.

5. Hur IMFINZI ska förvaras

IMFINZI kommer att ges till dig på ett sjukhus eller en klinik och vårdpersonalen kommer att ansvara för 
förvaringen. Förvaringsdetaljerna är som följer:
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på kartongen och injektionsflaskans etikett efter EXP. 
Utgångsdatumet avser den sista dagen i den månaden.

Förvaras i kylskåp (2°C till 8°C). 
Frys inte.
Förvaras i originalförpackningen för att skydda mot ljus.
Använd inte om detta läkemedel är grumligt, missfärgat eller innehåller synliga partiklar.

Förvara inte oanvänd del av infusionslösningen för återanvändning. Eventuellt oanvänt 
läkemedel eller avfall ska kasseras i enlighet med lokala krav.

6. Förpackningens innehåll och annan information

Vad IMFINZI innehåller
Den aktiva substansen är durvalumab.



Varje ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller 50 mg durvalumab.

Varje injektionsflaska innehåller antingen 500 mg durvalumab i 10 ml koncentrat eller 120 mg 
durvalumab i 2,4 ml koncentrat.

Övriga innehållsämnen är: histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, trehalosdihydrat, polysorbat 
80, vatten för injektionsvätskor.

Hur IMFINZI ser ut och förpackningens innehåll
IMFINZI koncentrat till infusionsvätska, lösning är en steril, konserveringsmedelsfri, klar till 
opaliserande, färglös till svagt gul lösning, fri från synliga partiklar.

Det finns i förpackningar som innehåller antingen 1 injektionsflaska av glas med 2,4 ml koncentrat eller 1 injektionsflaska av glas med 10 
ml koncentrat.
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För att lyssna på eller begära en kopia av denna broschyr i punktskrift, 
storstilt eller ljud, ring, kostnadsfritt:

0800 198 5000

Var beredd att ge följande information:
Produktnamn
Imfinzi 50 mg/ml infusionsvätska, lösning

Referensnummer
17901/0327


