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Ofatumumab Enjeksiyonu (Kronik Lenfositik Lösemi)
(o'' fa toom' ue mab) olarak telaffuz edilir

Fark etme:

Ofatumumab enjeksiyonu (Arzerra) yalnızca özel bir sınırlı dağıtım programı (Arzerra Onkoloji Erişim 
Programı) aracılığıyla mevcuttur. Ofatumumab enjeksiyonu (Arzerra) alabilmeniz için doktorunuzun 
programa kayıtlı olması ve gereklilikleri yerine getirmesi gerekmektedir. Arzerra Onkoloji Erişim 
Programı, ilacı doğrudan doktora, hastaneye veya eczaneye gönderir.

ÖNEMLİ UYARI:

Halihazırda hepatit B (karaciğeri enfekte eden ve ciddi karaciğer hasarına neden olabilen bir virüs) ile 
enfekte olabilirsiniz, ancak hastalığın herhangi bir belirtisi olmayabilir. Bu durumda ofatumumab 
enjeksiyonu, enfeksiyonunuzun daha ciddi veya yaşamı tehdit edici hale gelmesi ve semptomlar 
geliştirmesi riskini artırabilir. Hepatit B virüsü enfeksiyonunuz olup olmadığını doktorunuza söyleyin. 
Doktorunuz, aktif olmayan bir hepatit B virüsü enfeksiyonunuz olup olmadığını görmek için bir kan 
testi isteyecektir. Gerekirse doktorunuz ofatumumab ile tedaviniz öncesinde ve sırasında bu 
enfeksiyonu tedavi etmek için size ilaç verebilir. Doktorunuz ayrıca tedaviniz sırasında ve 
tedavinizden sonraki birkaç ay boyunca hepatit B enfeksiyonu belirtileri açısından sizi izleyecektir. 
Tedaviniz sırasında veya sonrasında aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın: aşırı yorgunluk,

Ofatumumab alan bazı kişilerde tedavileri sırasında veya sonrasında ilerleyici multifokal lökoensefalopati 
(PML; tedavi edilemeyen, önlenemeyen veya iyileştirilemeyen ve genellikle ölüme veya ciddi sakatlığa 
neden olan nadir bir beyin enfeksiyonu) gelişti. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın: düşüncede veya kafa karışıklığında yeni veya ani değişiklikler, baş dönmesi, denge 
kaybı, konuşma veya yürüme güçlüğü, görmede yeni veya ani değişiklikler veya aniden gelişen diğer 
olağandışı semptomlar.

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz, vücudunuzun ofatumumab enjeksiyonuna 

tepkisini kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

Ofatumumab enjeksiyonu kullanmanın riskleri hakkında doktorunuzla konuşun.
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Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Ofatumumab enjeksiyonu, kronik lenfositik lösemiyi (KLL; beyaz kan hücrelerinin bir kanser türü) 
tedavi etmek için kullanılır:

Fludarabin (Fludara) ile tedavi görmemiş veya tedavi alamayan kişilerde klorambusil ile kombinasyon 
halinde.

KLL önceki tedaviden sonra geri döndüğünde fludarabin (Fludara) ve alemtuzumab (Campath) ile 
kombinasyon halinde.

En az iki basamaklı tedaviden sonra tamamen veya kısmen iyileşen KLL hastalarında uzun süreli tedavi 
olarak.

fludarabin (Fludara) ve alemtuzumab (Campath) ile tedaviye yanıt vermeyen kişilerde.

Ofatumumab enjeksiyonu, monoklonal antikorlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Kanser hücrelerini öldürerek çalışır.

Ofatumumab ayrıca multipl skleroz (MS; sinirlerin düzgün çalışmadığı ve kişilerde güçsüzlük, uyuşma, 
kas koordinasyonu kaybı ve görme, konuşma, ve mesane kontrolü). Bu monograf sadece kronik 
lenfositik lösemi tedavisi için ofatumumab enjeksiyonu (Arzerra) hakkında bilgi verir. Multipl skleroz için 
ofatumumab alıyorsanız, Ofatumumab Enjeksiyonu (Multiple Skleroz) başlıklı monografiyi okuyun.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Ofatumumab enjeksiyonu, tıbbi bir ofis veya hastanede bir doktor veya hemşire tarafından sıvıya eklenecek ve 
damardan (damar içine) enjekte edilecek bir çözelti (sıvı) olarak gelir. Genellikle haftada bir kez enjekte edilir. 
Tedavinizin uzunluğu, durumunuza ve tedaviye ne kadar iyi yanıt verdiğinize bağlıdır.

Bir doz ofatumumab aldıktan sonra 24 saate kadar veya sırasında bir reaksiyon yaşayabilirsiniz. Doktorunuz, 
ofatumumab enjeksiyonunun her dozunu almadan 30 dakika ila 2 saat önce belirli yan etkileri önlemek veya 
tedavi etmek için size başka ilaçlar verecektir. Ofatumumab alırken şu semptomlardan herhangi birini 
yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz: ateş, titreme, kızarıklık veya nefes almada zorluk. Ofatumumab 
enjeksiyonu ile tedaviniz sırasında doktorunuza nasıl hissettiğinizi mutlaka söyleyin.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Ofatumumab enjeksiyonunu almadan önce,

ofatumumab'a, diğer ilaçlara veya ofatumumab enjeksiyonundaki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.
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aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi 
veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

doktorunuza kronik obstrüktif akciğer hastalığınız olup olmadığını söyleyin (KOAH; akciğerleri ve 
solunum yollarını etkileyen bir grup hastalık)

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Ofatumumab 
enjeksiyonu yaparken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktora veya dişçiye ofatumumab enjeksiyonu 
yaptığınızı söyleyin.

ofatumumab ile tedavinize başlamadan önce doktorunuza herhangi bir aşı olmanız gerekip 
gerekmediğini sorun. Tedaviniz süresince doktorunuzla konuşmadan herhangi bir aşı yaptırmayınız.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Ofatumumab enjeksiyonu yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse 
veya geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

kas spazmları

tıkalı veya burun akıntısı

ishal

baş ağrısı

uyku zorluğu

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu semptomlardan veya ÖNEMLİ UYARI bölümünde 
listelenenlerden herhangi birini yaşarsanız, derhal doktorunuzu arayın:

nefes alma veya yutma zorluğu

ağır terleme

yüz, boğaz, dil, dudaklar, gözler, eller, ayaklar, ayak bilekleri veya alt bacakların şişmesi

ses kısıklığı

yüz, boyun veya üst göğüste ani kızarıklık

zayıflık

olağandışı kanama veya morarma

soluk ten

deri altında noktasal, düz, yuvarlak, kırmızı lekeler

döküntü

kurdeşen
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ateş, titreme, öksürük, boğaz ağrısı veya diğer enfeksiyon belirtileri

kollarda, sırtta, boyunda veya çenede ağrı

göğüs ağrısı,

hızlı nabız

bayılma

Ofatumumab enjeksiyonu başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı alırken olağandışı sorunlarınız varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Ofatumumab enjeksiyonu ile ilgili tüm sorularınızı eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri

Arzerra®
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