
IMFINZI®50 mg / mL cô đặc cho dung dịch để tiêm truyền
durvalumab

Thuốc này có thể được theo dõi thêm. Điều này sẽ cho phép xác định nhanh chóng các thông tin an toàn mới. Bạn 
có thể giúp đỡ bằng cách báo cáo bất kỳ tác dụng phụ nào mà bạn có thể gặp phải. Xem cuối phần 4 để biết cách báo 
cáo tác dụng phụ.

Đọc kỹ tất cả tờ rơi này trước khi bạn được cho thuốc này vì nó chứa thông tin quan 
trọng cho bạn.
• Giữ tờ rơi này. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.
• Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy hỏi bác sĩ của bạn.

• Nếu bạn nhận được bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra không được 

liệt kê trong tờ rơi này. Xem phần 4.

Nội dung trong tờ rơi này
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5. Cách lưu trữ IMFINZI
6. Nội dung của gói và các thông tin khác

1. IMFINZI là gì và nó được sử dụng để làm gì

IMFINZI được sử dụng để điều trị một loại ung thư phổi được gọi là ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) ở người lớn. Nó 
được sử dụng khi NSCLC của bạn:

• đã lan rộng trong phổi của bạn và không thể loại bỏ bằng phẫu thuật, và
• đã đáp ứng hoặc ổn định sau khi điều trị ban đầu bằng hóa trị và xạ trị.

IMFINZI được sử dụng để điều trị một loại ung thư phổi được gọi là ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn rộng (ES-SCLC) ở 
người lớn. Nó được sử dụng khi SCLC của bạn:

• đã lan rộng trong phổi của bạn (hoặc đến các bộ phận khác của cơ thể) và

• trước đây chưa được điều trị.

IMFINZI chứa hoạt chất durvalumab là một kháng thể đơn dòng, một loại protein được thiết kế để nhận ra 
một chất đích cụ thể trong cơ thể. IMFINZI hoạt động bằng cách giúp hệ thống miễn dịch của bạn chống lại 
bệnh ung thư.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách IMFINZI hoạt động hoặc tại sao loại thuốc này được kê đơn cho bạn, 
hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

IMFINZI sẽ được đưa ra kết hợp với hóa trị liệu cho SCLC. Điều quan trọng là bạn cũng phải đọc tờ rơi 
gói về hóa trị cụ thể mà bạn có thể nhận được. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về những loại thuốc 
này, hãy hỏi bác sĩ của bạn.

2. Những điều bạn cần biết trước khi được cấp IMFINZI

Bạn không nên được cung cấp IMFINZI
• nếu bạn bị dị ứng với durvalumab hoặc bất kỳ thành phần nào khác của thuốc này (được liệt kê trong phần 6 

“Nội dung của bao bì và thông tin khác”). Nói chuyện với bác sĩ của bạn nếu bạn không chắc chắn.

Cảnh báo và đề phòng
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Nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi bạn được cung cấp IMFINZI nếu:

• bạn mắc bệnh tự miễn dịch (một căn bệnh mà hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công các tế bào của chính 
nó);
bạn đã được cấy ghép nội tạng;
bạn có vấn đề về phổi hoặc khó thở; bạn 
có vấn đề về gan.

•
•
•

Nếu bất kỳ điều nào ở trên áp dụng cho bạn (hoặc bạn không chắc chắn), hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn trước khi bạn được cung cấp 

IMFINZI.

Khi bạn được sử dụng IMFINZI, bạn có thể có một số tác dụng phụ nghiêm trọng.

Nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu nào sau đây, hãy gọi điện hoặc đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Bác sĩ có thể cho 
bạn các loại thuốc khác để ngăn ngừa các biến chứng nặng hơn và giúp giảm các triệu chứng của bạn. Bác 
sĩ của bạn có thể trì hoãn liều IMFINZI tiếp theo hoặc ngừng điều trị với IMFINZI, nếu bạn có:

• viêm phổi: các triệu chứng có thể bao gồm ho mới hoặc nặng hơn, khó thở hoặc 
đau ngực;
viêm gan: các triệu chứng có thể bao gồm buồn nôn hoặc nôn, cảm thấy ít đói hơn, đau 
bên phải dạ dày, vàng da hoặc tròng trắng mắt, buồn ngủ, nước tiểu sẫm màu hoặc dễ 
chảy máu hoặc bầm tím hơn bình thường;
viêm ruột: các triệu chứng có thể bao gồm tiêu chảy hoặc đi tiêu nhiều hơn bình 
thường, hoặc phân có màu đen, hắc ín hoặc dính máu hoặc chất nhầy, đau hoặc đau dạ 
dày dữ dội;
viêm các tuyến: (đặc biệt là tuyến giáp, tuyến thượng thận, tuyến yên và tuyến tụy): các triệu chứng có 
thể bao gồm nhịp tim nhanh, cực kỳ mệt mỏi, tăng cân hoặc giảm cân, chóng mặt hoặc ngất xỉu, rụng 
tóc, cảm giác lạnh, táo bón, đau đầu không biến mất hoặc đau đầu bất thường ; bệnh tiểu đường loại 1: 
các triệu chứng có thể bao gồm lượng đường trong máu cao, cảm thấy đói hoặc khát hơn bình thường, 
đi tiểu nhiều hơn bình thường, thở nhanh và sâu, lú lẫn hoặc hơi thở có mùi ngọt, có vị ngọt hoặc kim loại 
trong miệng hoặc có mùi khác nước tiểu hoặc mồ hôi của bạn;

viêm thận: các triệu chứng có thể bao gồm giảm lượng nước tiểu bạn đi ngoài; viêm da: các 
triệu chứng có thể bao gồm phát ban, ngứa, phồng rộp da hoặc loét trong miệng hoặc trên các 
bề mặt ẩm ướt khác;
viêm cơ tim: các triệu chứng có thể bao gồm đau ngực, khó thở hoặc nhịp tim 
không đều;
viêm hoặc các vấn đề về cơ: các triệu chứng có thể bao gồm đau cơ, yếu hoặc mệt mỏi 
nhanh chóng của các cơ;
phản ứng liên quan đến tiêm truyền: các triệu chứng có thể bao gồm ớn lạnh hoặc run rẩy, ngứa hoặc phát ban, đỏ 
bừng, khó thở hoặc thở khò khè, chóng mặt hoặc sốt;

viêm não(viêm não)hoặc viêm màng xung quanh tủy sống và não(viêm màng 
não): các triệu chứng có thể bao gồm co giật, cứng cổ, nhức đầu, sốt, ớn lạnh, nôn 
mửa, mắt nhạy cảm với ánh sáng, lú lẫn và buồn ngủ;
viêm dây thần kinh:các triệu chứng có thể bao gồm đau, yếu và tê liệt ở tứ chi 
(hội chứng Guillain-Barré);
số lượng tiểu cầu thấp:các triệu chứng có thể bao gồm chảy máu (chảy máu mũi hoặc nướu) và / hoặc 
bầm tím.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào được liệt kê ở trên, hãy gọi điện hoặc đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Trẻ em và thanh thiếu niên
IMFINZI không nên được sử dụng cho trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi.

Các loại thuốc khác và IMFINZI



Cho bác sĩ biết nếu bạn đang dùng, gần đây đã dùng hoặc có thể dùng bất kỳ loại thuốc nào khác. Điều này 
bao gồm các loại thuốc thảo dược và thuốc mua được mà không cần toa bác sĩ.

Thai kỳ
• Nói với bác sĩ của bạn nếu bạn đang mang thai, nghĩ rằng bạn có thể đang mang thai hoặc đang có kế hoạch sinh con.

• Nếu bạn là phụ nữ có thể mang thai, bạn phải sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong khi 
đang điều trị bằng IMFINZI và ít nhất 3 tháng sau liều cuối cùng của bạn.

Cho con bú
• Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang cho con bú.
• Hỏi bác sĩ xem bạn có thể cho con bú trong hoặc sau khi điều trị bằng IMFINZI hay không.
• Người ta không biết liệu IMFINZI có đi vào sữa mẹ hay không.

Lái xe và sử dụng máy móc
IMFINZI không có khả năng ảnh hưởng đến việc bạn có thể lái xe và sử dụng máy móc.

Tuy nhiên, nếu bị tác dụng phụ ảnh hưởng đến khả năng tập trung và phản ứng, bạn nên cẩn 
thận khi lái xe hoặc vận hành máy móc.

3. Làm thế nào bạn được cung cấp IMFINZI

IMFINZI sẽ được tiêm cho bạn tại bệnh viện hoặc phòng khám dưới sự giám sát của bác sĩ có kinh nghiệm.
• Liều IMFINZI được khuyến nghị là 10 mg cho mỗi kg trọng lượng cơ thể của bạn sau mỗi 2 tuần hoặc 

1500 mg mỗi 3 hoặc 4 tuần.
Bác sĩ sẽ cung cấp cho bạn IMFINZI thông qua truyền (nhỏ giọt) vào tĩnh mạch của bạn trong khoảng 1 giờ. Bác 
sĩ sẽ quyết định bạn cần bao nhiêu phương pháp điều trị.

•
•

Nếu bạn lỡ hẹn lấy IMFINZI
• Gọi ngay cho bác sĩ để sắp xếp lại cuộc hẹn.
• Điều rất quan trọng là bạn không bỏ lỡ một liều thuốc này. Nếu bạn có 
thêm bất kỳ câu hỏi nào về cách điều trị của mình, hãy hỏi bác sĩ của bạn.

4. Các tác dụng phụ có thể xảy ra

Giống như tất cả các loại thuốc, thuốc này có thể gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải ai cũng mắc phải.

Khi dùng IMFINZI, bạn có thể gặp một số tác dụng phụ nghiêm trọng (xem phần 2).

Nói chuyện với bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào sau đây, đã được báo cáo trong các 
thử nghiệm lâm sàng với bệnh nhân chỉ dùng IMFINZI và bao gồm các tác dụng phụ nghiêm trọng được liệt kê trong 
phần 2:

Rất phổ biến (có thể ảnh hưởng đến hơn 1/10 người)
• nhiễm trùng đường hô hấp trên
• tuyến giáp kém hoạt động có thể gây mệt mỏi hoặc tăng cân
• ho
• bệnh tiêu chảy

• đau bụng
• phát ban hoặc ngứa da
• sốt

Phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 10 người)

• nhiễm trùng phổi nghiêm trọng (viêm phổi)



• nhiễm nấm trong miệng
• nhiễm trùng mô mềm răng và miệng
• bệnh giống như cúm

• tuyến giáp hoạt động quá mức có thể gây ra nhịp tim nhanh hoặc giảm cân
• viêm phổi (viêm phổi)
• giọng khàn (chứng khó nói)
• xét nghiệm gan bất thường (aspartate aminotransferase tăng; alanine aminotransferase tăng)
• Đổ mồ hôi đêm

• đau cơ (đau cơ)
• xét nghiệm chức năng thận bất thường (creatinin máu tăng)
• đi tiểu đau
• phù chân (phù ngoại vi)
• phản ứng với việc truyền thuốc có thể gây sốt hoặc đỏ bừng

Không phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 100 người)

• viêm tuyến giáp
• giảm tiết hormone do tuyến thượng thận sản xuất có thể gây mệt mỏi
• sẹo mô phổi
• viêm gan có thể gây buồn nôn hoặc cảm thấy ít đói hơn
• phồng rộp da
• viêm ruột hoặc ruột (viêm đại tràng)
• viêm cơ
• viêm thận (viêm thận) có thể làm giảm lượng nước tiểu của bạn

Hiếm (có thể ảnh hưởng đến 1 trong số 1000 người)

• một tình trạng dẫn đến lượng đường trong máu cao (bệnh đái tháo đường týp 1)
• hoạt động kém chức năng của tuyến yên (suy tuyến yên bao gồm đái tháo nhạt) có thể 

gây mệt mỏi, tăng lượng nước tiểu của bạn
• viêm tim
• một tình trạng trong đó các cơ trở nên yếu và nhanh chóng bị mỏi cơ (bệnh 

nhược cơ)
• viêm màng xung quanh tủy sống và não (viêm màng não)
• số lượng tiểu cầu thấp do phản ứng miễn dịch (giảm tiểu cầu miễn dịch)
• Viêm bàng quang. Các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm đi tiểu thường xuyên và / 

hoặc đau đớn, muốn đi tiểu, tiểu ra máu, đau hoặc áp lực ở vùng bụng dưới.

Các tác dụng phụ sau đây đã được báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng ở bệnh nhân dùng 
IMFINZI kết hợp với hóa trị:

Rất phổ biến (có thể ảnh hưởng đến hơn 1/10 người)
• số lượng tế bào bạch cầu thấp
• số lượng tế bào hồng cầu thấp
• số lượng tiểu cầu thấp
• buồn nôn; nôn mửa; táo bón
• rụng tóc
• cảm thấy ít đói hơn
• cảm thấy mệt mỏi hoặc yếu

• ho

Phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 10 người)

• bệnh tiêu chảy

• sốt
• số lượng tế bào bạch cầu thấp với dấu hiệu sốt
• phát ban hoặc ngứa da
• tuyến giáp hoạt động kém; tuyến giáp hoạt động quá mức; viêm tuyến giáp



• nhiễm trùng phổi nghiêm trọng (viêm phổi)

• nhiễm trùng mô mềm răng và miệng
• xét nghiệm gan bất thường (aspartate aminotransferase tăng; alanine aminotransferase tăng)
• phù chân (phù ngoại vi)
• đau bụng
• viêm miệng hoặc môi
• đau cơ (đau cơ)
• viêm phổi (viêm phổi)
• nhiễm trùng đường hô hấp trên
• số lượng tế bào hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu thấp (Pancytopenia)
• giảm tiết hormone do tuyến thượng thận sản xuất có thể gây mệt mỏi
• viêm gan có thể gây buồn nôn hoặc cảm thấy ít đói hơn
• xét nghiệm chức năng thận bất thường (creatinin máu tăng)
• đi tiểu đau
• phản ứng với việc truyền thuốc có thể gây sốt hoặc đỏ bừng

Không phổ biến (có thể ảnh hưởng đến 1 trong 100 người)

• nhiễm nấm trong miệng
• bệnh giống như cúm

• bệnh đái tháo đường týp 1
• giọng khàn (chứng khó nói)
• sẹo mô phổi
• viêm ruột hoặc ruột (viêm đại tràng)
• Đổ mồ hôi đêm

Nói chuyện với bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn nhận được bất kỳ tác dụng phụ nào được liệt kê ở trên.

Báo cáo tác dụng phụ
Nếu bạn nhận được bất kỳ tác dụng phụ nào, hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn. Điều này bao gồm bất kỳ tác dụng phụ nào có 
thể xảy ra không được liệt kê trong tờ rơi này. Bạn cũng có thể báo cáo các tác dụng phụ trực tiếp qua Trang web Chương trình 
Thẻ Vàng: www.mhra.gov.uk/yellowcard hoặc tìm kiếm Thẻ vàng MHRA trong Google Play hoặc Apple App Store. Bằng cách báo 
cáo các tác dụng phụ, bạn có thể giúp cung cấp thêm thông tin về độ an toàn của thuốc này.

5. Cách lưu trữ IMFINZI

IMFINZI sẽ được cấp cho bạn tại bệnh viện hoặc phòng khám và chuyên gia chăm sóc sức khỏe sẽ chịu 
trách nhiệm lưu trữ nó. Chi tiết lưu trữ như sau:
Giữ thuốc này ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ em.
Không sử dụng thuốc này sau khi hết hạn sử dụng được ghi trên nhãn hộp và lọ thuốc sau EXP. 
Ngày hết hạn là ngày cuối cùng của tháng đó.

Bảo quản trong tủ lạnh (2 ° C đến 8 ° C). 
Không đóng băng.
Lưu trữ trong gói ban đầu để tránh ánh sáng.
Không sử dụng nếu thuốc này bị vẩn đục, đổi màu hoặc chứa các hạt có thể nhìn thấy được.

Không lưu trữ bất kỳ phần nào chưa sử dụng của dung dịch tiêm truyền để sử dụng lại. Bất kỳ loại thuốc hoặc chất 
thải không sử dụng nào đều phải được xử lý theo yêu cầu của địa phương.

6. Nội dung của gói và các thông tin khác

IMFINZI chứa những gì
Chất hoạt tính là durvalumab.



Mỗi mL cô đặc cho dung dịch để truyền chứa 50 mg durvalumab.

Mỗi lọ chứa 500 mg durvalumab trong 10 mL cô đặc hoặc 120 mg durvalumab trong 2,4 
mL cô đặc.

Các thành phần khác là: histidine, histidine hydrochloride monohydrate, trehalose dihydrate, 
polysorbate 80, nước pha tiêm.

IMFINZI trông như thế nào và nội dung của gói
IMFINZI cô đặc cho dung dịch tiêm truyền là một dung dịch vô trùng, không có chất bảo quản, trong suốt đến 
trắng đục, không màu đến hơi vàng, không có các hạt nhìn thấy được.

Nó có sẵn trong các gói chứa 1 lọ thủy tinh chứa 2,4 mL chất cô đặc hoặc 1 lọ thủy tinh chứa 10 mL 
chất cô đặc.

Người giữ giấy phép tiếp thị 
AstraZeneca UK Limited
600 Capability Green
Luton
LU1 3LU
Vương quốc Anh

nhà chế tạo
AstraZeneca AB
Gärtunavägen
SE-151 85 Södertälje
Thụy Điển

Tờ rơi này được sửa đổi lần cuối vào tháng 9 năm 2021.

© AstraZeneca 2021

IMFINZI là nhãn hiệu đã đăng ký của nhóm công ty AstraZeneca.

ONC 21 0073

Các nguồn thông tin khác



Để nghe hoặc yêu cầu một bản sao của tờ rơi này bằng chữ nổi Braille, bản in lớn 
hoặc âm thanh, vui lòng gọi, miễn phí:

0800 198 5000

Vui lòng sẵn sàng cung cấp thông tin sau:
Tên sản phẩm
Imfinzi 50mg / ml dung dịch để tiêm truyền

Số tham chiếu
17901/0327


