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Înștiințare:

Ofatumumab injectabil (Arzerra) este disponibil numai printr-un program special de distribuție restricționată 
(Arzerra Oncology Access Program). Pentru a primi ofatumumab injectabil (Arzerra), medicul dumneavoastră 
trebuie să fie înregistrat în program și să respecte cerințele. Programul de acces la oncologie Arzerra va 
expedia medicamentul direct medicului, spitalului sau farmaciei.

AVERTISMENT IMPORTANT:

Este posibil să fiți deja infectat cu hepatita B (un virus care infectează ficatul și poate provoca leziuni hepatice 
severe), dar să nu aveți niciun simptom al bolii. În acest caz, injecția cu ofatumumab poate crește riscul ca 
infecția să devină mai gravă sau să pună viața în pericol și să apară simptome. Spuneți medicului 
dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată infecție cu virusul hepatitei B. Medicul dumneavoastră vă va 
comanda un test de sânge pentru a vedea dacă aveți o infecție inactivă cu virusul hepatitei B. Dacă este 
necesar, medicul dumneavoastră vă poate administra medicamente pentru a trata această infecție înainte și în 
timpul tratamentului cu ofatumumab. De asemenea, medicul dumneavoastră vă va monitoriza pentru semne 
de infecție cu hepatită B în timpul tratamentului și timp de câteva luni după tratament. Dacă prezentați oricare 
dintre următoarele simptome în timpul sau după tratament, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră: 
oboseală excesivă,

Unele persoane cărora li s-a administrat ofatumumab au dezvoltat leucoencefalopatie multifocală progresivă (LMP; 

o infecție rară a creierului care nu poate fi tratată, prevenită sau vindecată și care de obicei provoacă deces sau 

dizabilitate severă) în timpul sau după tratamentul lor. Dacă prezentați oricare dintre următoarele simptome, 

adresați-vă imediat medicului dumneavoastră: modificări noi sau bruște ale gândirii sau confuzie, amețeli, pierderea 

echilibrului, dificultăți de vorbit sau de mers, modificări noi sau bruște ale vederii sau orice alte simptome 

neobișnuite care se dezvoltă brusc.

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră vă va comanda anumite teste de laborator pentru a 

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la injecția cu ofatumumab.

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării injectării cu ofatumumab.
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de ce este prescris acest medicament?

Injecția cu ofatumumab este utilizată pentru a trata leucemia limfocitară cronică (LLC; un tip de 
cancer al celulelor albe din sânge):

în asociere cu clorambucil la persoanele care nu au primit tratament sau nu pot primi tratament cu 
fludarabină (Fludara).

în asociere cu fludarabină (Fludara) și alemtuzumab (Campath) atunci când LLC a revenit după 
tratamentul anterior.

ca tratament prelungit la persoanele cu LLC care sa îmbunătățit total sau parțial după cel puțin două linii de 
tratament.

la persoanele care nu au răspuns la tratamentul cu fludarabină (Fludara) și alemtuzumab 
(Campath).

Injecția cu ofatumumab face parte dintr-o clasă de medicamente numite anticorpi monoclonali. Funcționează prin uciderea celulelor canceroase.

Ofatumumab este, de asemenea, disponibil sub formă de injecție (Kesimpta) care este utilizat pentru a trata 
scleroza multiplă (SM; o boală în care nervii nu funcționează corect și oamenii pot prezenta slăbiciune, amorțeală, 
pierderea coordonării musculare și probleme cu vederea, vorbirea, și controlul vezicii urinare). Această monografie 
oferă doar informații despre injecția cu ofatumumab (Arzerra) pentru tratamentul leucemiei limfocitare cronice. 
Dacă vi se administrează ofatumumab pentru scleroza multiplă, citiți monografia intitulată Ofatumumab injectabil 
(scleroza multiplă).

cum trebuie utilizat acest medicament?

Injecția de ofatumumab vine sub formă de soluție (lichid) care trebuie adăugată în lichid și injectată intravenos (într-o venă) de 

către un medic sau o asistentă într-un cabinet medical sau spital. De obicei, se injectează o dată pe săptămână. Durata 

tratamentului depinde de starea dumneavoastră și de cât de bine răspundeți la tratament.

Este posibil să aveți o reacție în timpul sau până la 24 de ore după ce ați primit o doză de ofatumumab. Medicul dumneavoastră vă va 

administra alte medicamente pentru a preveni sau trata anumite reacții adverse cu 30 de minute până la 2 ore înainte de a primi fiecare 

doză de ofatumumab injectabil. Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă prezentați oricare dintre aceste simptome în timp ce vi se 

administrează ofatumumab: febră, frisoane, erupții cutanate sau dificultăți de respirație. Asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră 

cum vă simțiți în timpul tratamentului cu ofatumumab injectabil.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a primi ofatumumab injecție,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la ofatumumab, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 
ingredientele injectării cu ofatumumab. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.
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spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, 

suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să 

modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC; un grup de 
boli care afectează plămânii și căile respiratorii)

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 

timp ce vi se injectează ofatumumab, adresați-vă medicului dumneavoastră.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că vi se 

administrează injecție cu ofatumumab.

întrebați medicul dumneavoastră dacă trebuie să vă vaccinați înainte de a începe tratamentul cu 
ofatumumab. Nu vă vaccinați în timpul tratamentului fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Injecția cu ofatumumab poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare 
dintre aceste simptome este severe sau nu dispare:

spasme musculare

nas înfundat sau care curge

diaree

durere de cap

dificultăți de somn

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate 
în secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT, sunați imediat medicul dumneavoastră:

dificultăți de respirație sau de înghițire

transpirație abundentă

umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor, ochilor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

răguşeală

înroșirea bruscă a feței, a gâtului sau a pieptului superior

slăbiciune

sângerări sau vânătăi neobișnuite

piele palida

pete punctiforme, plate, rotunde, roșii sub piele

eczemă

urticarie
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febră, frisoane, tuse, durere în gât sau alte semne de infecție

durere în brațe, spate, gât sau maxilar

dureri în piept,

bătăi rapide ale inimii

leșin

Injecția cu ofatumumab poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în 

timp ce primiți acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre injecția cu ofatumumab.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Arzerra®

Ultima revizuire - 15.10.2021

Aflați cum să citați această pagină

Societatea Americană a Farmaciştilor de Sisteme de Sănătate, Inc. Declinarea răspunderii

AHFS®Informații despre medicamente pentru pacient™. © Copyright, 2022. Societatea Americană a Farmaciştilor de 

Sisteme de Sănătate®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Toate drepturile rezervate. Dublare

pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610009.html 4/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html


14.04.22, 15:41 Injecție cu ofatumumab (leucemie limfocitară cronică): MedlinePlus informații despre medicamente

Biblioteca Națională de Medicină 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din SUA

Institute Naționale de Sănătate

Ultima actualizare a paginii: 25 martie 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610009.html 5/5

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

