
IMFINZI®50 mg/mL concentrate para sa solusyon para sa pagbubuhos
durvalumab

Ang gamot na ito ay napapailalim sa karagdagang pagsubaybay. Ito ay magbibigay-daan sa mabilis na pagkilala sa bagong impormasyon sa 

kaligtasan. Maaari kang tumulong sa pamamagitan ng pag-uulat ng anumang mga side effect na maaari mong makuha. Tingnan ang dulo ng seksyon 4 

para sa kung paano mag-ulat ng mga side effect.

Basahing mabuti ang lahat ng leaflet na ito bago ka bigyan ng gamot na ito dahil naglalaman ito ng mahalagang 
impormasyon para sa iyo.

• Panatilihin ang leaflet na ito. Maaaring kailanganin mong basahin itong muli.

• Kung mayroon kang anumang karagdagang katanungan, tanungin ang iyong doktor.

• Kung magkakaroon ka ng anumang mga side effect, makipag-usap sa iyong doktor. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na hindi nakalista sa leaflet 

na ito. Tingnan ang seksyon 4.

Ano ang nasa leaflet na ito

1. Ano ang IMFINZI at para saan ito ginagamit
2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka bigyan ng IMFINZI
3. Paano ka binibigyan ng IMFINZI
4. Mga posibleng epekto
5. Paano mag-imbak ng IMFINZI
6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

1. Ano ang IMFINZI at para saan ito ginagamit

Ang IMFINZI ay ginagamit upang gamutin ang isang uri ng kanser sa baga na tinatawag na non-small cell lung cancer (NSCLC) sa mga nasa hustong gulang. Ito 

ay ginagamit kapag ang iyong NSCLC:

• ay kumalat sa loob ng iyong baga at hindi maalis sa pamamagitan ng operasyon, at

• ay tumugon o naging matatag pagkatapos ng unang paggamot na may chemotherapy at radiotherapy.

Ang IMFINZI ay ginagamit upang gamutin ang isang uri ng kanser sa baga na tinatawag na extensive-stage small cell lung cancer (ES-SCLC) sa mga 

nasa hustong gulang. Ito ay ginagamit kapag ang iyong SCLC:

• ay kumalat sa loob ng iyong mga baga (o sa iba pang bahagi ng katawan) at

• ay hindi pa ginagamot dati.

Ang IMFINZI ay naglalaman ng aktibong sangkap na durvalumab na isang monoclonal antibody, isang uri ng protina na idinisenyo upang makilala 

ang isang partikular na target na substance sa katawan. Gumagana ang IMFINZI sa pamamagitan ng pagtulong sa iyong immune system na 

labanan ang iyong kanser.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa kung paano gumagana ang IMFINZI o kung bakit ang gamot na ito ay inireseta para sa iyo, 

tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

Ang IMFINZI ay ibibigay kasabay ng chemotherapy para sa SCLC. Mahalagang basahin mo rin ang mga leaflet ng package para 
sa partikular na chemotherapy na maaaring natatanggap mo. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa mga 
gamot na ito, tanungin ang iyong doktor.

2. Ano ang kailangan mong malaman bago ka bigyan ng IMFINZI

Hindi ka dapat bigyan ng IMFINZI
• kung ikaw ay alerdye sa durvalumab o alinman sa iba pang sangkap ng gamot na ito (nakalista sa seksyon 6 "Mga 

nilalaman ng pack at iba pang impormasyon"). Makipag-usap sa iyong doktor kung hindi ka sigurado.

Mga babala at pag-iingat

TITLE - DURVALUMAB / IMFINZI  MEDICATION PATIENT INFORMATION IN FILIPINO

Source : Medicines Org UK

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


Makipag-usap sa iyong doktor bago ka bigyan ng IMFINZI kung:

• mayroon kang sakit na autoimmune (isang sakit kung saan inaatake ng immune system ng katawan ang sarili nitong mga 

selula);

nagkaroon ka ng organ transplant;
mayroon kang mga problema sa baga o mga problema sa paghinga; 

mayroon kang mga problema sa atay.

•
•
•

Kung ang alinman sa mga nasa itaas ay naaangkop sa iyo (o hindi ka sigurado), kausapin ang iyong doktor bago ka bigyan ng 
IMFINZI.

Kapag binigyan ka ng IMFINZI, maaari kang magkaroon ng ilang malubhang epekto.

Kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod, tumawag o magpatingin kaagad sa iyong doktor. Maaaring bigyan ka ng iyong doktor ng 

iba pang mga gamot na pumipigil sa mas malubhang komplikasyon at upang makatulong na mabawasan ang iyong mga sintomas. 

Maaaring maantala ng iyong doktor ang susunod na dosis ng IMFINZI o ihinto ang iyong paggamot sa IMFINZI, kung mayroon kang:

• pamamaga ng baga: Maaaring kabilang sa mga sintomas ang bago o lumalalang ubo, igsi sa paghinga o 
pananakit ng dibdib;
pamamaga ng atay: Maaaring kabilang sa mga sintomas ang pagduduwal o pagsusuka, pakiramdam na hindi gaanong 

gutom, pananakit sa kanang bahagi ng iyong tiyan, paninilaw ng balat o puti ng mga mata, pag-aantok, maitim na ihi o 

pagdurugo o mas madaling pasa kaysa sa karaniwan;

pamamaga ng bituka: Ang mga sintomas ay maaaring kabilang ang pagtatae o mas maraming pagdumi kaysa 
karaniwan, o mga dumi na itim, malagkit o malagkit na may dugo o mucus, matinding pananakit ng tiyan o pananakit;

pamamaga ng mga glandula: (lalo na ang thyroid, adrenal, pituitary at pancreas): maaaring kabilang sa mga sintomas ang 

mabilis na tibok ng puso, matinding pagkapagod, pagtaas ng timbang o pagbaba ng timbang, pagkahilo o pagkahilo, 

pagkawala ng buhok, panlalamig, paninigas ng dumi, pananakit ng ulo na hindi mawawala o hindi pangkaraniwang pananakit 

ng ulo ; type 1 diabetes: Maaaring kabilang sa mga sintomas ang mataas na asukal sa dugo, pakiramdam na mas gutom o 

nauuhaw kaysa karaniwan, pag-ihi nang mas madalas kaysa karaniwan, mabilis at malalim na paghinga, pagkalito, o matamis 

na amoy sa iyong hininga, matamis o metal na lasa sa iyong bibig o ibang amoy sa iyong ihi o pawis;

pamamaga ng mga bato: maaaring kabilang sa mga sintomas ang pagbaba sa dami ng ihi na iyong ipapasa; 
pamamaga ng balat: maaaring kabilang sa mga sintomas ang pantal, pangangati, pamumula ng balat o mga ulser sa 
bibig o sa iba pang basang ibabaw;

pamamaga ng kalamnan ng puso: Maaaring kabilang sa mga sintomas ang pananakit ng dibdib, igsi ng paghinga o hindi regular na 

tibok ng puso;

pamamaga o mga problema ng mga kalamnan: Maaaring kabilang sa mga sintomas ang pananakit ng kalamnan, o panghihina o 

mabilis na pagkapagod ng mga kalamnan;

mga reaksyon na nauugnay sa pagbubuhos: Ang mga sintomas ay maaaring kabilang ang panginginig o panginginig, pangangati o 

pantal, pamumula, igsi sa paghinga o paghinga ng pagkahilo o lagnat;

pamamaga ng utak(encephalitis)o pamamaga ng lamad sa paligid ng spinal cord at utak(meningitis): 
maaaring kabilang sa mga sintomas ang mga seizure, paninigas ng leeg, sakit ng ulo, lagnat, panginginig, 
pagsusuka, pagkasensitibo ng mata sa liwanag, pagkalito at pagkaantok;
pamamaga ng nerbiyos:ang mga sintomas ay maaaring magsama ng pananakit, panghihina, at paralisis sa 
mga paa't kamay (Guillain-Barré syndrome);

mababang bilang ng mga platelet:maaaring kabilang sa mga sintomas ang pagdurugo (pagdurugo ng ilong o gilagid) at/o 

pasa.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Kung mayroon kang alinman sa mga sintomas na nakalista sa itaas, tumawag o magpatingin kaagad sa iyong doktor.

Mga bata at kabataan
Ang IMFINZI ay hindi dapat gamitin sa mga bata at kabataan na wala pang 18 taong gulang.

Iba pang mga gamot at IMFINZI



Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay umiinom, kamakailan lamang ay uminom o maaaring uminom ng anumang iba pang mga gamot. 

Kabilang dito ang mga herbal na gamot at mga gamot na nakuha nang walang reseta.

Pagbubuntis

• Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, isipin na ikaw ay buntis o nagbabalak na magkaroon ng isang sanggol.

• Kung ikaw ay isang babae na maaaring mabuntis dapat kang gumamit ng epektibong birth control habang ginagamot 
ka sa IMFINZI at nang hindi bababa sa 3 buwan pagkatapos ng iyong huling dosis.

pagpapasuso
• Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso.

• Tanungin ang iyong doktor kung maaari kang magpasuso sa panahon o pagkatapos ng paggamot sa IMFINZI.

• Hindi alam kung ang IMFINZI ay pumasa sa gatas ng suso ng tao.

Pagmamaneho at paggamit ng mga makina

Ang IMFINZI ay malamang na hindi makakaapekto sa iyong kakayahang magmaneho at gumamit ng mga makina.

Gayunpaman, kung mayroon kang mga side effect na nakakaapekto sa iyong kakayahang mag-concentrate at mag-react, dapat kang mag-ingat 

kapag nagmamaneho o nagpapatakbo ng mga makina.

3. Paano ka binibigyan ng IMFINZI

Ang IMFINZI ay ibibigay sa iyo sa isang ospital o klinika sa ilalim ng pangangasiwa ng isang makaranasang doktor.
• Ang inirerekomendang dosis ng IMFINZI ay 10 mg bawat kg ng timbang ng iyong katawan tuwing 2 linggo o 1500 

mg bawat 3 o 4 na linggo.

Bibigyan ka ng iyong doktor ng IMFINZI sa pamamagitan ng pagbubuhos (patak) sa iyong ugat sa loob ng humigit-kumulang 1 oras. Ang iyong 

doktor ang magpapasya kung gaano karaming mga paggamot ang kailangan mo.

•
•

Kung napalampas mo ang isang appointment upang makakuha ng IMFINZI

• Tawagan kaagad ang iyong doktor upang muling iiskedyul ang iyong appointment.

• Napakahalaga na hindi mo makaligtaan ang isang dosis ng gamot na ito. Kung mayroon kang 

anumang karagdagang katanungan tungkol sa iyong paggamot, tanungin ang iyong doktor.

4. Mga posibleng epekto

Tulad ng lahat ng mga gamot, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagaman hindi lahat ay nakakakuha nito.

Kapag nakakuha ka ng IMFINZI, maaari kang magkaroon ng ilang malubhang epekto (tingnan ang seksyon 2).

Kausapin kaagad ang iyong doktor kung nakakuha ka ng alinman sa mga sumusunod na side effect, na naiulat sa mga klinikal na 

pagsubok sa mga pasyenteng tumatanggap ng IMFINZI lamang at kasama ang mga seryosong side effect na nakalista sa seksyon 2:

Napakakaraniwan (maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa 10 tao)

• mga impeksyon sa itaas na respiratory tract
• hindi aktibo ang thyroid gland na maaaring magdulot ng pagkapagod o pagtaas ng timbang

• ubo
• pagtatae
• sakit sa tyan
• pantal sa balat o pangangati

• lagnat

Karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao)

• malubhang impeksyon sa baga (pneumonia)



• impeksiyon ng fungal sa bibig
• mga impeksyon sa malambot na tisyu ng ngipin at bibig

• sakit na parang trangkaso

• sobrang aktibong thyroid gland na maaaring magdulot ng mabilis na tibok ng puso o pagbaba ng timbang

• pamamaga ng baga (pnumonitis)
• namamaos na boses (dysphonia)

• abnormal na pagsusuri sa atay (aspartate aminotransferase nadagdagan; alanine aminotransferase nadagdagan)

• mga pawis sa gabi

• pananakit ng kalamnan (myalgia)

• abnormal na mga pagsusuri sa function ng bato (nadagdagan ang creatinine ng dugo)

• masakit na pag-ihi
• pamamaga ng mga binti (edema peripheral)
• reaksyon sa pagbubuhos ng gamot na maaaring magdulot ng lagnat o pamumula

Hindi karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 100 tao)

• pamamaga ng thyroid gland
• nabawasan ang pagtatago ng mga hormone na ginawa ng adrenal glands na maaaring magdulot ng pagkapagod

• pagkakapilat ng tissue sa baga

• pamamaga ng atay na maaaring magdulot ng pagduduwal o pakiramdam na hindi gaanong gutom

• paltos ng balat
• pamamaga ng bituka o bituka (colitis)
• pamamaga ng kalamnan
• pamamaga ng mga bato (nephritis) na maaaring mabawasan ang dami ng iyong ihi

Bihira (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 1000 tao)

• isang kondisyon na humahantong sa mataas na antas ng asukal sa dugo (type 1 diabetes mellitus)

• hindi aktibong function ng pituitary gland (hypopituitarism kabilang ang diabetes insipidus) na maaaring 
magdulot ng pagkapagod, pagtaas ng dami ng iyong ihi

• pamamaga ng puso
• isang kondisyon kung saan nanghihina ang mga kalamnan at mayroong mabilis na pagkapagod ng mga kalamnan 

(myasthenia gravis)

• pamamaga ng lamad sa paligid ng spinal cord at utak (meningitis)
• mababang bilang ng mga platelet na dulot ng immune reaction (immune thrombocytopenia)
• Pamamaga ng pantog. Maaaring kabilang sa mga palatandaan at sintomas ang madalas at/o masakit na 

pag-ihi, pagnanasang umihi, dugo sa ihi, pananakit o presyon sa ibabang bahagi ng tiyan.

Ang mga sumusunod na epekto ay naiulat sa mga klinikal na pagsubok sa mga pasyenteng kumukuha ng 
IMFINZI kasabay ng chemotherapy:

Napakakaraniwan (maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa 10 tao)

• mababang bilang ng mga puting selula ng dugo

• mababang bilang ng mga pulang selula ng dugo

• mababang bilang ng mga platelet

• pagduduwal; pagsusuka; pagtitibi
• pagkawala ng buhok

• hindi gaanong gutom
• pakiramdam na pagod o nanghihina

• ubo

Karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 10 tao)

• pagtatae
• lagnat

• mababang bilang ng mga puting selula ng dugo na may mga palatandaan ng lagnat

• pantal sa balat o pangangati

• hindi aktibong thyroid gland; sobrang aktibong thyroid gland; pamamaga ng thyroid gland



• malubhang impeksyon sa baga (pneumonia)

• mga impeksyon sa malambot na tisyu ng ngipin at bibig

• abnormal na pagsusuri sa atay (aspartate aminotransferase nadagdagan; alanine aminotransferase nadagdagan)

• pamamaga ng mga binti (edema peripheral)

• sakit sa tyan
• pamamaga ng bibig o labi
• pananakit ng kalamnan (myalgia)

• pamamaga ng baga (pnumonitis)
• impeksyon sa itaas na respiratory tract
• mababang bilang ng mga pulang selula ng dugo, mga puting selula ng dugo, at mga platelet (Pancytopenia)

• nabawasan ang pagtatago ng mga hormone na ginawa ng adrenal glands na maaaring magdulot ng pagkapagod

• pamamaga ng atay na maaaring magdulot ng pagduduwal o pakiramdam na hindi gaanong gutom

• abnormal na mga pagsusuri sa function ng bato (nadagdagan ang creatinine ng dugo)

• masakit na pag-ihi
• reaksyon sa pagbubuhos ng gamot na maaaring magdulot ng lagnat o pamumula

Hindi karaniwan (maaaring makaapekto ng hanggang 1 sa 100 tao)

• impeksiyon ng fungal sa bibig
• sakit na parang trangkaso

• type 1 diabetes mellitus
• namamaos na boses (dysphonia)

• pagkakapilat ng tissue sa baga

• pamamaga ng bituka o bituka (colitis)
• mga pawis sa gabi

Kausapin kaagad ang iyong doktor kung nakakuha ka ng alinman sa mga side effect na nakalista sa itaas.

Pag-uulat ng mga side effect
Kung magkakaroon ka ng anumang mga side effect, makipag-usap sa iyong doktor. Kabilang dito ang anumang posibleng side effect na hindi 

nakalista sa leaflet na ito. Maaari ka ring direktang mag-ulat ng mga side effect sa pamamagitan ng Yellow Card Scheme Website: 

www.mhra.gov.uk/yellowcard o maghanap ng MHRA Yellow Card sa Google Play o Apple App Store. Sa pamamagitan ng pag-uulat ng mga side 

effect maaari kang makatulong na magbigay ng higit pang impormasyon sa kaligtasan ng gamot na ito.

5. Paano mag-imbak ng IMFINZI

Ang IMFINZI ay ibibigay sa iyo sa isang ospital o klinika at ang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ang mananagot sa pag-iimbak nito. 

Ang mga detalye ng imbakan ay ang mga sumusunod:

Ilayo ang gamot na ito sa paningin at abot ng mga bata.
Huwag gamitin ang gamot na ito pagkatapos ng expiration date na nakasaad sa karton at vial label pagkatapos ng EXP. Ang petsa ng 

pag-expire ay tumutukoy sa huling araw ng buwang iyon.

Mag-imbak sa refrigerator (2°C hanggang 8°C). 

Huwag mag-freeze.

Itabi sa orihinal na pakete upang maprotektahan mula sa liwanag.
Huwag gamitin kung ang gamot na ito ay maulap, kupas ang kulay o naglalaman ng mga nakikitang particle.

Huwag mag-imbak ng anumang hindi nagamit na bahagi ng solusyon sa pagbubuhos para magamit muli. Ang anumang hindi 
nagamit na gamot o basura ay dapat itapon alinsunod sa mga lokal na pangangailangan.

6. Mga nilalaman ng pack at iba pang impormasyon

Ano ang nilalaman ng IMFINZI

Ang aktibong sangkap ay durvalumab.



Ang bawat mL ng concentrate para sa solusyon para sa pagbubuhos ay naglalaman ng 50 mg ng durvalumab.

Ang bawat vial ay naglalaman ng alinman sa 500 mg ng durvalumab sa 10 mL ng concentrate o 120 mg ng durvalumab sa 2.4 
mL ng concentrate.

Ang iba pang mga sangkap ay: histidine, histidine hydrochloride monohydrate, trehalose dihydrate, 
polysorbate 80, tubig para sa mga iniksyon.

Ano ang hitsura ng IMFINZI at mga nilalaman ng pack
Ang IMFINZI concentrate para sa solusyon para sa pagbubuhos ay isang sterile, walang preservative, malinaw hanggang opalescent, 

walang kulay hanggang bahagyang dilaw na solusyon, walang nakikitang mga particle.

Ito ay makukuha sa mga pack na naglalaman ng alinman sa 1 glass vial ng 2.4 mL ng concentrate o 1 glass vial ng 10 mL ng 
concentrate.
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Iba pang mga mapagkukunan ng impormasyon



Upang makinig o humiling ng kopya ng leaflet na ito sa Braille, malaking print o audio 
mangyaring tumawag, nang walang bayad:

0800 198 5000

Mangyaring maging handa na ibigay ang sumusunod na impormasyon:

Pangalan ng Produkto
Imfinzi 50mg/ml na solusyon para sa pagbubuhos

Reference number
17901/0327


