
IMFINZI®50 mg/mL концентрат за инфузионен разтвор
дурвалумаб

Това лекарство подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързо идентифициране на нова информация за 

безопасност. Можете да помогнете, като съобщите за всички странични ефекти, които може да получите. Вижте края на раздел 4 за 

това как да докладвате нежелани реакции.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да Ви бъде приложено това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас 

информация.

• Запазете тази листовка. Може да се наложи да го прочетете отново.

• Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

• Ако получите някакви нежелани реакции, говорете с Вашия лекар. Това включва всички възможни нежелани реакции, които не са 

изброени в тази листовка. Вижте раздел 4.

Какво има в тази листовка

1. Какво представлява IMFINZI и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен IMFINZI
3. Как Ви се прилага IMFINZI
4. Възможни странични ефекти

5. Как да съхранявате IMFINZI
6. Съдържание на опаковката и друга информация

1. Какво представлява IMFINZI и за какво се използва

IMFINZI се използва за лечение на вид рак на белия дроб, наречен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) при възрастни. Използва 

се, когато вашият NSCLC:

• се е разпространил в белите дробове и не може да бъде отстранен чрез операция, и

• е повлияло или стабилизирано след първоначално лечение с химиотерапия и лъчетерапия.

IMFINZI се използва за лечение на вид рак на белия дроб, наречен екстензивен дребноклетъчен рак на белия дроб (ES-

SCLC) при възрастни. Използва се, когато вашият SCLC:

• се е разпространил в белите ви дробове (или в други части на тялото) и

• не е бил лекуван преди това.

IMFINZI съдържа активното вещество дурвалумаб, което е моноклонално антитяло, вид протеин, предназначен 
да разпознава специфично целево вещество в тялото. IMFINZI действа, като помага на имунната ви система да се 
бори с рака.

Ако имате някакви въпроси относно това как действа IMFINZI или защо това лекарство Ви е предписано, 
попитайте Вашия лекар или фармацевт.

IMFINZI ще се прилага в комбинация с химиотерапия за SCLC. Важно е да прочетете и листовките за 
конкретната химиотерапия, която може да получавате. Ако имате въпроси относно тези лекарства, 
попитайте Вашия лекар.

2. Какво трябва да знаете, преди да Ви бъде приложен IMFINZI

Не трябва да Ви се дава IMFINZI
• ако сте алергични към дурвалумаб или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6 

“Съдържание на опаковката и друга информация”). Говорете с Вашия лекар, ако не сте сигурни.

Предупреждения и предпазни мерки

TITLE - DURVALUMAB / IMFINZI  MEDICATION PATIENT INFORMATION IN BULGARIAN

Source : Medicines Org UK

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


Говорете с Вашия лекар, преди да Ви бъде приложен IMFINZI, ако:

• имате автоимунно заболяване (заболяване, при което имунната система на тялото атакува собствените си 
клетки);

сте имали трансплантация на органи;

имате проблеми с белите дробове или проблеми с дишането; 

имате проблеми с черния дроб.

•
•
•

Ако някое от изброените по-горе се отнася за Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар, преди да Ви бъде приложен 

IMFINZI.

Когато Ви бъде приложен IMFINZI, може да имате някои сериозни нежелани реакции.

Ако имате някое от следните, незабавно се обадете или посетете Вашия лекар. Вашият лекар може да Ви 
предпише други лекарства, които предотвратяват по-тежки усложнения и помагат за намаляване на симптомите 
Ви. Вашият лекар може да отложи следващата доза IMFINZI или да спре лечението Ви с IMFINZI, ако имате:

• възпаление на белите дробове: симптомите могат да включват нова или влошаваща се кашлица, задух 
или болка в гърдите;

възпаление на черния дроб: симптомите могат да включват гадене или повръщане, чувство на по-малко 
глад, болка от дясната страна на стомаха, пожълтяване на кожата или бялото на очите, сънливост, тъмна 
урина или кървене или синини по-лесно от нормалното;

възпаление на червата: симптомите могат да включват диария или повече движения на червата от обикновено или 

изпражнения, които са черни, катранени или лепкави с кръв или слуз, силна болка в стомаха или чувствителност;

възпаление на жлезите: (особено щитовидната жлеза, надбъбречните жлези, хипофизата и панкреаса): симптомите 

могат да включват бърз сърдечен ритъм, изключителна умора, наддаване на тегло или загуба на тегло, замаяност или 

припадък, загуба на коса, усещане за студ, запек, главоболие, което няма да изчезне или необичайно главоболие ; 

диабет тип 1: симптомите могат да включват висока кръвна захар, чувство на по-гладен или жажда от обикновено, 

уриниране по-често от обикновено, бързо и дълбоко дишане, объркване или сладка миризма в дъха ви, сладък или 

метален вкус в устата или различна миризма към вашата урина или пот;

възпаление на бъбреците: симптомите могат да включват намаляване на количеството урина, което отделяте; 

възпаление на кожата: симптомите могат да включват обрив, сърбеж, образуване на мехури по кожата или язви в 

устата или върху други влажни повърхности;

възпаление на сърдечния мускул: симптомите могат да включват болка в гърдите, задух или 
неравномерен пулс;
възпаление или мускулни проблеми: симптомите могат да включват мускулна болка, слабост или 
бърза умора на мускулите;
реакции, свързани с инфузията: симптомите могат да включват втрисане или треперене, сърбеж или обрив, 

зачервяване, задух или хрипове, световъртеж или треска;

възпаление на мозъка(енцефалит)или възпаление на мембраната около гръбначния и главния мозък(
менингит): симптомите могат да включват гърчове, скованост на врата, главоболие, треска, втрисане, 
повръщане, чувствителност на очите към светлина, объркване и сънливост;

възпаление на нервите:симптомите могат да включват болка, слабост и парализа на 
крайниците (синдром на Guillain-Barré);
нисък брой тромбоцити:симптомите могат да включват кървене (кървене от носа или венците) и/или 
синини.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Ако имате някой от симптомите, изброени по-горе, незабавно се обадете или посетете Вашия лекар.

Деца и юноши
IMFINZI не трябва да се използва при деца и юноши под 18 години.

Други лекарства и IMFINZI



Уведомете Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други 
лекарства. Това включва билкови лекарства и лекарства, отпускани без рецепта.

Бременност

• Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, мислите, че може да сте бременна или планирате да имате бебе.

• Ако сте жена, която може да забременее, трябва да използвате ефективен контрол на 
раждаемостта, докато се лекувате с IMFINZI и поне 3 месеца след последната доза.

Кърмене
• Кажете на Вашия лекар, ако кърмите.
• Посъветвайте се с Вашия лекар дали можете да кърмите по време или след лечение с IMFINZI.

• Не е известно дали IMFINZI преминава в човешката кърма.

Шофиране и работа с машини
IMFINZI е малко вероятно да повлияе на способността Ви да шофирате и работите с машини.

Въпреки това, ако имате нежелани реакции, които засягат способността Ви да се концентрирате и реагирате, трябва да 
внимавате, когато шофирате или работите с машини.

3. Как Ви се прилага IMFINZI

IMFINZI ще Ви бъде приложен в болница или клиника под наблюдението на опитен лекар.
• Препоръчителната доза IMFINZI е 10 mg на kg телесно тегло на всеки 2 седмици или 1500 mg 

на всеки 3 или 4 седмици.
Вашият лекар ще Ви даде IMFINZI чрез инфузия (капково) във вената Ви за около 1 час. 
Вашият лекар ще реши от колко лечения имате нужда.

•
•

Ако пропуснете среща, за да получите IMFINZI
• Обадете се незабавно на Вашия лекар, за да пренасрочите срещата си.

• Много е важно да не пропускате доза от това лекарство. Ако имате 
допълнителни въпроси относно Вашето лечение, попитайте Вашия лекар.

4. Възможни странични ефекти

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Когато получите IMFINZI, може да имате някои сериозни нежелани реакции (вижте точка 2).

Говорете незабавно с Вашия лекар, ако получите някоя от следните нежелани реакции, съобщени в клинични 
проучвания с пациенти, приемащи IMFINZI самостоятелно и включващи сериозните нежелани реакции, изброени в 
точка 2:

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)
• инфекции на горните дихателни пътища
• недостатъчна активност на щитовидната жлеза, която може да причини умора или наддаване на тегло

• кашлица

• диария
• стомашни болки

• кожен обрив или сърбеж

• треска

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)
• сериозни белодробни инфекции (пневмония)



• гъбична инфекция в устата
• инфекции на меките тъкани на зъбите и устата

• грипоподобно заболяване

• свръхактивна щитовидна жлеза, която може да причини бърз сърдечен ритъм или загуба на тегло

• възпаление на белите дробове (пневмонит)
• дрезгав глас (дисфония)
• абнормни чернодробни тестове (повишена аспартат аминотрансфераза; повишена аланин аминотрансфераза)

• нощни изпотявания

• мускулна болка (миалгия)

• анормални тестове за бъбречна функция (повишен креатинин в кръвта)

• болезнено уриниране

• подуване на краката (периферен оток)
• реакция към инфузията на лекарството, която може да причини треска или зачервяване

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души)
• възпаление на щитовидната жлеза

• намалена секреция на хормони, произвеждани от надбъбречните жлези, което може да причини умора

• белези на белодробната тъкан

• възпаление на черния дроб, което може да причини гадене или чувство на по-малко глад

• образуване на мехури по кожата

• възпаление на червата или червата (колит)
• възпаление на мускула
• възпаление на бъбреците (нефрит), което може да намали количеството на урината Ви

Редки (могат да засегнат до 1 на 1000 души)

• състояние, водещо до високи нива на кръвната захар (захарен диабет тип 1)
• недостатъчно активна функция на хипофизната жлеза (хипопитуитаризъм, включително диабет insipidus), което може 

да причини умора, увеличаване на количеството на урината ви

• възпаление на сърцето
• състояние, при което мускулите стават слаби и има бърза умора на мускулите 

(миастения гравис)
• възпаление на мембраната около гръбначния и главния мозък (менингит)
• нисък брой тромбоцити, причинен от имунна реакция (имунна тромбоцитопения)
• Възпаление на пикочния мехур. Признаците и симптомите могат да включват често и/или болезнено 

уриниране, желание за уриниране, кръв в урината, болка или натиск в долната част на корема.

Следните нежелани реакции са докладвани в клинични проучвания при пациенти, приемащи IMFINZI 
в комбинация с химиотерапия:

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)
• нисък брой бели кръвни клетки
• нисък брой червени кръвни клетки

• нисък брой тромбоцити
• гадене; повръщане; запек
• косопад
• усещане за по-малко глад

• чувство на умора или слабост

• кашлица

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души)
• диария
• треска

• нисък брой бели кръвни клетки с признаци на треска
• кожен обрив или сърбеж

• недостатъчна активност на щитовидната жлеза; свръхактивна щитовидна жлеза; възпаление на щитовидната жлеза



• сериозни белодробни инфекции (пневмония)

• инфекции на меките тъкани на зъбите и устата

• абнормни чернодробни тестове (повишена аспартат аминотрансфераза; повишена аланин аминотрансфераза)

• подуване на краката (периферен оток)
• стомашни болки

• възпаление на устата или устните
• мускулна болка (миалгия)

• възпаление на белите дробове (пневмонит)
• инфекция на горните дихателни пътища
• нисък брой червени кръвни клетки, бели кръвни клетки и тромбоцити (панцитопения)

• намалена секреция на хормони, произвеждани от надбъбречните жлези, което може да причини умора

• възпаление на черния дроб, което може да причини гадене или чувство на по-малко глад

• анормални тестове за бъбречна функция (повишен креатинин в кръвта)

• болезнено уриниране

• реакция към инфузията на лекарството, която може да причини треска или зачервяване

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души)
• гъбична инфекция в устата
• грипоподобно заболяване

• захарен диабет тип 1
• дрезгав глас (дисфония)
• белези на белодробната тъкан

• възпаление на червата или червата (колит)
• нощни изпотявания

Говорете незабавно с Вашия лекар, ако получите някоя от изброените по-горе нежелани реакции.

Отчитане на странични ефекти

Ако получите някакви нежелани реакции, говорете с Вашия лекар. Това включва всички възможни нежелани реакции, които не са 

изброени в тази листовка. Можете също да докладвате нежелани реакции директно чрез уебсайта на схемата за жълта карта: 

www.mhra.gov.uk/yellowcard или потърсете MHRA Yellow Card в Google Play или Apple App Store. Като съобщавате нежелани реакции, 

можете да помогнете да предоставите повече информация за безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате IMFINZI

IMFINZI ще Ви бъде даден в болница или клиника и медицинският специалист ще бъде отговорен за съхранението му. 
Подробностите за съхранение са както следва:
Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и етикета на флакона след „Годен до”. 

Срокът на годност се отнася до последния ден на този месец.

Да се   съхранява в хладилник (2°C до 8°C). Не 

замразявайте.

Да се   съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Не използвайте, ако това лекарство е мътна, обезцветена или съдържа видими частици.

Не съхранявайте неизползвана част от инфузионния разтвор за повторна употреба. Всяко неизползвано лекарство или 
отпадъчни материали трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа IMFINZI
Активното вещество е дурвалумаб.



Всеки mL концентрат за инфузионен разтвор съдържа 50 mg дурвалумаб.

Всеки флакон съдържа или 500 mg дурвалумаб в 10 mL концентрат, или 120 mg дурвалумаб в 
2,4 mL концентрат.

Другите съставки са: хистидин, хистидин хидрохлорид монохидрат, трехалоза дихидрат, 
полисорбат 80, вода за инжекции.

Как изглежда IMFINZI и какво съдържа опаковката
IMFINZI концентрат за инфузионен разтвор е стерилен, без консерванти, бистър до 
опалесцентен, безцветен до леко жълт разтвор, без видими частици.

Предлага се в опаковки, съдържащи или 1 стъклен флакон с 2,4 mL концентрат или 1 стъклен флакон с 10 mL 
концентрат.

Притежател на разрешение за 
употреба AstraZeneca UK Limited
600 Capability Green
Лутън
LU1 3LU
Обединеното кралство

Производител
AstraZeneca AB
Gärtunavägen
SE-151 85 Södertälje
Швеция

Тази листовка е преразгледана последно през септември 2021 г.
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IMFINZI е регистрирана търговска марка на групата компании AstraZeneca.

ONC 21 0073

Други източници на информация



За да чуете или поискате копие от тази листовка на Брайлово писмо, голям шрифт или 
аудио, моля, обадете се безплатно:

0800 198 5000

Моля, бъдете готови да дадете следната информация:

Име на продукта
Imfinzi 50 mg/ml инфузионен разтвор

Номер за справка
17901/0327


