
IMFINZI®50 mg/mL infüzyonluk çözelti için konsantre
durvalumab

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu, yeni güvenlik bilgilerinin hızlı bir şekilde tanımlanmasını sağlayacaktır. 
Alabileceğiniz yan etkileri bildirerek yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl bildirileceğini öğrenmek için 4. 
bölümün sonuna bakın.

Bu ilaç size verilmeden önce bu kullanma talimatının tamamını okuyunuz çünkü sizin için önemli 
bilgiler içermektedir.
• Bu broşürü saklayın. Tekrar okumanız gerekebilir.
• Başka sorularınız varsa, doktorunuza sorun.
• Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuzla konuşun. Bu, bu broşürde listelenmeyen olası yan etkileri 

içerir. 4. bölüme bakın.

Bu broşürde neler var?

1.IMFINZI nedir ve ne için kullanılır?
2. IMFINZI verilmeden önce bilmeniz gerekenler
3. IMFINZI size nasıl verilir?
4. Olası yan etkiler
5. IMFINZI nasıl saklanır
6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

1.IMFINZI nedir ve ne için kullanılır?

IMFINZI, yetişkinlerde küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) adı verilen bir tür akciğer kanserini tedavi etmek için kullanılır. 

NSCLC'niz şu durumlarda kullanılır:

• akciğerinize yayıldı ve ameliyatla alınamıyorsa ve
• kemoterapi ve radyoterapi ile ilk tedaviden sonra yanıt verdi veya stabilize oldu.

IMFINZI, yetişkinlerde geniş evreli küçük hücreli akciğer kanseri (ES-SCLC) adı verilen bir tür akciğer kanserini tedavi 
etmek için kullanılır. SCLC'niz şu durumlarda kullanılır:

• ciğerlerinize (veya vücudun diğer bölgelerine) yayıldı ve
• daha önce tedavi edilmemiş.

IMFINZI, vücuttaki belirli bir hedef maddeyi tanımak için tasarlanmış bir protein türü olan monoklonal bir 
antikor olan durvalumab etkin maddesini içerir. IMFINZI, bağışıklık sisteminizin kanserinizle savaşmasına 
yardımcı olarak çalışır.

IMFINZI'nin nasıl etki gösterdiği veya bu ilacın size neden reçete edildiği hakkında herhangi bir sorunuz varsa, 
doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

IMFINZI, SCLC için kemoterapi ile birlikte verilecektir. Almış olabileceğiniz spesifik 
kemoterapi için paket broşürlerini de okumanız önemlidir. Bu ilaçlarla ilgili herhangi bir 
sorunuz varsa, doktorunuza sorun.

2. IMFINZI verilmeden önce bilmeniz gerekenler

Size IMFINZI verilmemelidir.
• durvalumab'a veya bu ilacın içerdiği diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (6. "Paketin 

içeriği ve diğer bilgiler" bölümünde listelenmiştir). Emin değilseniz doktorunuzla konuşun.

Uyarılar ve önlemler

TITLE - DURVALUMAB / IMFINZI  MEDICATION PATIENT INFORMATION IN TURKISH

Source : Medicines Org UK

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


Aşağıdaki durumlarda IMFINZI verilmeden önce doktorunuzla konuşunuz:

• bir otoimmün hastalığınız var (vücudun bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine saldırdığı bir 
hastalık);
bir organ nakli geçirdiniz;
akciğer problemleriniz veya solunum problemleriniz var; 

karaciğer problemleriniz var.

•
•
•

Yukarıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse (veya emin değilseniz), size IMFINZI vermeden önce doktorunuzla 
konuşun.

Size IMFINZI verildiğinde bazı ciddi yan etkilere sahip olabilirsiniz.

Aşağıdakilerden herhangi birine sahipseniz, hemen doktorunuzu arayın veya görün. Doktorunuz size daha ciddi 
komplikasyonları önleyen ve semptomlarınızı azaltmaya yardımcı olan başka ilaçlar verebilir. Aşağıdaki durumlarda 
doktorunuz bir sonraki IMFINZI dozunu erteleyebilir veya IMFINZI ile tedavinizi durdurabilir:

• akciğer iltihabı: semptomlar yeni veya kötüleşen öksürük, nefes darlığı veya göğüs 
ağrısını içerebilir;
karaciğer iltihabı: belirtiler mide bulantısı veya kusmayı, daha az aç hissetmeyi, midenizin sağ 
tarafında ağrıyı, ciltte veya göz beyazlarında sararma, uyku hali, koyu renkli idrar veya 
normalden daha kolay kanama veya morarma içerebilir;
bağırsak iltihabı: semptomlar arasında ishal veya normalden daha fazla bağırsak hareketi veya 
siyah, katran renginde veya kan veya mukusla yapışkan dışkı, şiddetli mide ağrısı veya hassasiyet;

bezlerin iltihabı: (özellikle tiroid, adrenal, hipofiz ve pankreas): belirtiler arasında hızlı kalp atışı, 
aşırı yorgunluk, kilo alımı veya kilo kaybı, baş dönmesi veya bayılma, saç dökülmesi, üşüme hissi, 
kabızlık, geçmeyen baş ağrıları veya olağandışı baş ağrıları sayılabilir. ; tip 1 diyabetBelirtiler 
arasında yüksek kan şekeri, normalden daha fazla aç veya susuz hissetme, normalden daha sık 
idrara çıkma, hızlı ve derin nefes alma, kafa karışıklığı veya nefesinizde tatlı bir koku, ağzınızda tatlı 
veya metalik bir tat veya farklı bir koku sayılabilir. idrarınıza veya terinize;

böbrek iltihabı: belirtiler arasında idrar miktarında azalma olabilir; cilt iltihabı: 
belirtiler ağızda veya diğer nemli yüzeylerde döküntü, kaşıntı, ciltte kabarma veya 
ülserleri içerebilir;
kalp kasının iltihabı: semptomlar göğüs ağrısı, nefes darlığı veya düzensiz kalp 
atışı içerebilir;
kasların iltihabı veya sorunları: semptomlar kas ağrısı veya kasların zayıflığı veya hızlı 
yorgunluğunu içerebilir;
infüzyonla ilgili reaksiyonlar: belirtiler üşüme veya titreme, kaşıntı veya kızarıklık, kızarma, nefes darlığı veya 
hırıltılı solunum baş dönmesi veya ateşi içerebilir;
beyin iltihabı(ensefalit)veya omurilik ve beyin çevresindeki zarın iltihabı(
menenjit): semptomlar nöbetler, boyun sertliği, baş ağrısı, ateş, titreme, kusma, ışığa 
karşı hassasiyet, kafa karışıklığı ve uyku hali;
sinir iltihabı:semptomlar ekstremitelerde ağrı, güçsüzlük ve felç içerebilir 
(Guillain-Barré sendromu);
düşük trombosit sayısı:semptomlar kanama (burun veya diş eti kanaması) ve/veya morarma 
içerebilir.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Yukarıda listelenen belirtilerden herhangi birine sahipseniz, hemen doktorunuzu arayın veya görün.

Çocuklar ve ergenler
IMFINZI, çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanılmamalıdır.

Diğer ilaçlar ve IMFINZI



Başka ilaçlar alıyorsanız, yakın zamanda aldıysanız veya alma ihtimaliniz varsa doktorunuza 
söyleyiniz. Buna bitkisel ilaçlar ve reçetesiz alınan ilaçlar dahildir.

Gebelik
• Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

• Hamile kalabilecek bir kadınsanız, IMFINZI ile tedavi edilirken ve son dozunuzdan 
sonra en az 3 ay boyunca etkili doğum kontrolü uygulamalısınız.

Emzirme
• Emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
• IMFINZI ile tedavi sırasında veya sonrasında emzirip emziremeyeceğinizi doktorunuza sorunuz.

• IMFINZI'nin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makine kullanma
IMFINZI'nin araç ve makine kullanabilmenizi etkilemesi olası değildir.

Ancak, konsantre olma ve tepki verme yeteneğinizi etkileyen yan etkileriniz varsa, araç veya 
makine kullanırken dikkatli olmalısınız.

3. IMFINZI size nasıl verilir?

IMFINZI size deneyimli bir doktor gözetiminde bir hastane veya klinikte verilecektir.
• Önerilen IMFINZI dozu, 2 haftada bir vücut ağırlığınızın kg'ı başına 10 mg veya 3 veya 4 

haftada bir 1500 mg'dır.
Doktorunuz yaklaşık 1 saat süreyle damarınıza infüzyon (damlama) yoluyla IMFINZI verecektir. Kaç 
tedaviye ihtiyacınız olduğuna doktorunuz karar verecektir.

•
•

IMFINZI almak için randevunuzu kaçırırsanız
• Randevunuzu yeniden planlamak için hemen doktorunuzu arayın.
• Bu ilacın bir dozunu kaçırmamanız çok önemlidir. 
Tedavinizle ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza sorun.

4. Olası yan etkiler

Tüm ilaçlar gibi, bu ilaç da yan etkilere neden olabilir, ancak bunları herkes almayabilir.

IMFINZI aldığınızda bazı ciddi yan etkiler yaşayabilirsiniz (bkz. Bölüm 2).

Yalnızca IMFINZI alan hastalarla yapılan klinik çalışmalarda rapor edilen ve bölüm 2'de listelenen 
ciddi yan etkileri içeren aşağıdaki yan etkilerden herhangi birini yaşarsanız hemen doktorunuzla 
konuşun:

Çok yaygın (10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilir)
• üst solunum yolu enfeksiyonları
• Yorgunluğa veya kilo alımına neden olabilen az aktif tiroid bezi
• öksürük

• ishal
• karın ağrısı
• deri döküntüsü veya kaşıntı

• ateş

Yaygın (10 kişiden 1'ini etkileyebilir)
• ciddi akciğer enfeksiyonları (zatürre)



• ağızda mantar enfeksiyonu
• diş ve ağız yumuşak doku enfeksiyonları
• grip benzeri hastalık

• Hızlı kalp atış hızına veya kilo kaybına neden olabilen aşırı aktif tiroid bezi
• akciğer iltihabı (pnömoni)
• boğuk ses (disfoni)
• anormal karaciğer testleri (aspartat aminotransferaz artışı; alanin aminotransferaz artışı)
• gece terlemeleri

• kas ağrısı (miyalji)
• anormal böbrek fonksiyon testleri (kan kreatinin artışı)
• ağrılı idrara çıkma
• bacakların şişmesi (periferik ödem)
• ateşe veya kızarmaya neden olabilen ilacın infüzyonuna reaksiyon

Yaygın olmayan (100 kişiden 1'ini etkileyebilir)
• tiroid bezi iltihabı
• Adrenal bezlerin ürettiği ve yorgunluğa neden olabilen hormonların salgılanmasında azalma
• akciğer dokusunun skarlaşması

• mide bulantısına veya daha az aç hissetmeye neden olabilen karaciğer iltihabı
• cildin kabarması
• bağırsak veya bağırsak iltihabı (kolit)
• kas iltihabı
• idrar miktarını azaltabilen böbrek iltihabı (nefrit)

Seyrek (1000 kişiden 1 kişiye kadarını etkileyebilir)

• Yüksek kan şekeri seviyelerine yol açan bir durum (tip 1 diabetes mellitus)
• Yorgunluğa, idrar miktarında artışa neden olabilen hipofiz bezinin yetersiz çalışması 

(diabet insipidus dahil hipopitüitarizm)
• kalbin iltihabı
• kasların zayıfladığı ve kasların hızlı yorulduğu bir durum (myastenia gravis)

• omurilik ve beyin çevresindeki zarın iltihabı (menenjit)
• Bir bağışıklık reaksiyonunun neden olduğu düşük trombosit sayısı (immün trombositopeni)
• Mesane iltihabı. Belirti ve semptomlar, sık ve/veya ağrılı idrara çıkma, idrar yapma 

isteği, idrarda kan, alt karın bölgesinde ağrı veya basınç içerebilir.

Kemoterapi ile kombinasyon halinde IMFINZI alan hastalarda yapılan klinik çalışmalarda 
aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

Çok yaygın (10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilir)
• az sayıda beyaz kan hücresi
• az sayıda kırmızı kan hücresi
• düşük trombosit sayısı
• mide bulantısı; kusma; kabızlık
• saç kaybı
• daha az aç hissetmek
• yorgun veya zayıf hissetmek

• öksürük

Yaygın (10 kişiden 1'ini etkileyebilir)
• ishal
• ateş
• ateş belirtileri olan düşük sayıda beyaz kan hücresi
• deri döküntüsü veya kaşıntı

• az aktif tiroid bezi; aşırı aktif tiroid bezi; tiroid bezi iltihabı



• ciddi akciğer enfeksiyonları (zatürre)
• diş ve ağız yumuşak doku enfeksiyonları
• anormal karaciğer testleri (aspartat aminotransferaz artışı; alanin aminotransferaz artışı)
• bacakların şişmesi (periferik ödem)
• karın ağrısı
• ağız veya dudak iltihabı
• kas ağrısı (miyalji)
• akciğer iltihabı (pnömoni)
• üst solunum yolu enfeksiyonu
• Düşük sayıda kırmızı kan hücresi, beyaz kan hücresi ve trombosit (Pansitopeni)
• Adrenal bezlerin ürettiği ve yorgunluğa neden olabilen hormonların salgılanmasında azalma
• mide bulantısına veya daha az aç hissetmeye neden olabilen karaciğer iltihabı
• anormal böbrek fonksiyon testleri (kan kreatinin artışı)
• ağrılı idrara çıkma
• ateşe veya kızarmaya neden olabilen ilacın infüzyonuna reaksiyon

Yaygın olmayan (100 kişiden 1'ini etkileyebilir)
• ağızda mantar enfeksiyonu
• grip benzeri hastalık

• tip 1 şeker hastalığı
• boğuk ses (disfoni)
• akciğer dokusunun skarlaşması

• bağırsak veya bağırsak iltihabı (kolit)
• gece terlemeleri

Yukarıda listelenen yan etkilerden herhangi birini yaşarsanız hemen doktorunuzla konuşun.

Yan etkilerin raporlanması
Herhangi bir yan etki yaşarsanız, doktorunuzla konuşun. Bu, bu broşürde listelenmeyen olası yan etkileri 
içerir. Yan etkileri doğrudan Sarı Kart Şeması Web Sitesi aracılığıyla da bildirebilirsiniz: www.mhra.gov.uk/
sarı kart veya Google Play veya Apple App Store'da MHRA Yellow Card'ı arayın. Yan etkileri bildirerek, bu 
ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

5. IMFINZI nasıl saklanır

IMFINZI size bir hastanede veya klinikte verilecek ve saklanmasından sağlık uzmanı sorumlu olacaktır. 
Depolama detayları aşağıdaki gibidir:
Bu ilacı çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde saklayın.
EXP'den sonra bu ilacı karton ve flakon etiketinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Son 
kullanma tarihi, o ayın son gününü ifade eder.

Buzdolabında (2°C ila 8°C) saklayın. 
Dondurmayın.
Işıktan korumak için orijinal ambalajında   saklayınız.
Bu ilaç bulanıksa, rengi değişmişse veya görünür partiküller içeriyorsa kullanmayınız.

İnfüzyon solüsyonunun kullanılmayan kısımlarını yeniden kullanım için saklamayın. Kullanılmayan herhangi 
bir ilaç veya atık malzeme, yerel gerekliliklere uygun olarak atılmalıdır.

6. Paketin içeriği ve diğer bilgiler

IMFINZI'nin içeriği
Aktif madde durvalumab'dır.



İnfüzyonluk çözelti konsantresinin her bir mL'si 50 mg durvalumab içerir.

Her flakon, 10 mL konsantre içinde 500 mg durvalumab veya 2.4 mL konsantre içinde 120 mg 
durvalumab içerir.

Diğer bileşenler şunlardır: histidin, histidin hidroklorür monohidrat, trehaloz dihidrat, 
polisorbat 80, enjeksiyonluk su.

IMFINZI'nin görünüşü ve paketin içeriği
IMFINZI infüzyonluk çözelti konsantresi, steril, koruyucu içermeyen, berrak ila opalesan, 
renksiz ila hafif sarı bir çözeltidir, görünür partiküller içermez.

1 cam flakon 2.4 mL konsantre veya 1 cam flakon 10 mL konsantre içeren paketlerde 
mevcuttur.
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Diğer bilgi kaynakları



Bu broşürü Braille, büyük puntolu veya sesli olarak dinlemek veya bir kopyasını talep 
etmek için lütfen ücretsiz olarak arayın:

0800 198 5000

Lütfen aşağıdaki bilgileri vermeye hazır olun:
Ürün adı
IMfinzi 50mg/ml infüzyonluk solüsyon

Referans numarası
17901/0327


