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Офатумумаб инжекция (хронична лимфоцитна левкемия)
произнася се като (o'' fa toom' ue mab)

Забележка:

Инжектирането на офатумумаб (Arzerra) се предлага само чрез специална ограничена програма за разпространение 

(програма за достъп до онкологията на Arzerra). За да получите инжекция ofatumumab (Arzerra), Вашият лекар 

трябва да бъде регистриран в програмата и да следва изискванията. Програмата за достъп до онкологията на 

Arzerra ще изпрати лекарството директно до лекаря, болницата или аптеката.

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Може вече да сте заразени с хепатит В (вирус, който заразява черния дроб и може да причини тежко 
чернодробно увреждане), но нямате никакви симптоми на заболяването. В този случай инжектирането 
на офатумумаб може да увеличи риска инфекцията ви да стане по-сериозна или животозастрашаваща и 
да развиете симптоми. Уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали инфекция с вируса на 
хепатит В. Вашият лекар ще назначи кръвен тест, за да провери дали имате неактивна инфекция с 
вируса на хепатит В. Ако е необходимо, Вашият лекар може да Ви предпише лекарства за лечение на 
тази инфекция преди и по време на лечението Ви с офатумумаб. Вашият лекар също ще Ви наблюдава 
за признаци на инфекция с хепатит В по време и няколко месеца след лечението. Ако получите някой от 
следните симптоми по време на или след лечението, незабавно се обадете на Вашия лекар: прекомерна 
умора,

Някои хора, които са получавали офатумумаб, развиват прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (PML; рядка 

инфекция на мозъка, която не може да бъде лекувана, предотвратена или излекувана и която обикновено причинява 

смърт или тежко увреждане) по време или след лечението. Ако почувствате някой от следните симптоми, незабавно се 

обадете на Вашия лекар: нови или внезапни промени в мисленето или объркване, замаяност, загуба на равновесие, 

затруднено говорене или ходене, нови или внезапни промени в зрението или всякакви други необичайни симптоми, 

които се развиват внезапно.

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни тестове, за да 

провери реакцията на тялото ви към инжектирането на офатумумаб.

Говорете с Вашия лекар за рисковете от употребата на офатумумаб инжекция.
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защо е предписано това лекарство?

Инжектирането на офатумумаб се използва за лечение на хронична лимфоцитна левкемия (CLL; 
вид рак на белите кръвни клетки):

в комбинация с хлорамбуцил при хора, които не са лекувани или не могат да получат лечение 
с флударабин (Fludara).

в комбинация с флударабин (Fludara) и алемтузумаб (Campath), когато ХЛЛ се е върнала след 
предишно лечение.

като продължително лечение при хора с ХЛЛ, което се е подобрило напълно или частично след поне две линии на 
лечение.

при хора, които не са се повлияли от лечение с флударабин (Fludara) и алемтузумаб 
(Campath).

Инжектирането на офатумумаб е в клас лекарства, наречени моноклонални антитела. Действа като убива раковите клетки.

Офатумумаб се предлага и като инжекция (Kesimpta), която се използва за лечение на множествена склероза (МС; 

заболяване, при което нервите не функционират правилно и хората могат да изпитат слабост, изтръпване, загуба на 

мускулна координация и проблеми със зрението, говора, и контрол на пикочния мехур). Тази монография дава 

информация само за инжектирането на офатумумаб (Arzerra) за лечение на хронична лимфоцитна левкемия. Ако 

получавате офатумумаб за множествена склероза, прочетете монографията, озаглавена Офатумумаб инжекция 

(множествена склероза).

как трябва да се използва това лекарство?

Инжектирането на офатумумаб идва като разтвор (течност), който трябва да се добави към течност и да се инжектира интравенозно (във 

вена) от лекар или медицинска сестра в медицински кабинет или болница. Обикновено се инжектира веднъж седмично. 

Продължителността на Вашето лечение зависи от Вашето състояние и от това колко добре се повлиявате от лечението.

Може да получите реакция по време на или до 24 часа след като сте получили доза офатумумаб. Вашият лекар ще Ви даде 

други лекарства за предотвратяване или лечение на определени нежелани реакции 30 минути до 2 часа преди да 

получите всяка доза от инжекция офатумумаб. Уведомете незабавно Вашия лекар, ако получите някой от тези симптоми, 

докато приемате офатумумаб: треска, втрисане, обрив или затруднено дишане. Не забравяйте да кажете на Вашия лекар 

как се чувствате по време на лечението с офатумумаб инжекция.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да получите инжекция атумумаб,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към офатумумаб, други лекарства или някоя от съставките на 
инжектирането на офатумумаб. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.
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кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 

добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Може да се наложи Вашият лекар да промени 

дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ; група заболявания, 

които засягат белите дробове и дихателните пътища)

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, 
докато получавате инжекция офатумумаб, обадете се на Вашия лекар.

ако ви предстои операция, включително дентална хирургия, кажете на лекаря или зъболекаря, че получавате 
инжекция от атумумаб.

попитайте Вашия лекар дали трябва да получите някакви ваксини, преди да започнете лечението с 
офатумумаб. Не си правете никакви ваксини по време на лечението, без да говорите с Вашия лекар.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на офатумумаб може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

мускулни спазми

запушен или хрема

диария

главоболие

затруднения със съня

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 
изброени в раздела ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, незабавно се обадете на Вашия лекар:

затруднено дишане или преглъщане

силно изпотяване

подуване на лицето, гърлото, езика, устните, очите, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

дрезгавост

внезапно зачервяване на лицето, шията или горната част на гърдите

слабост

необичайно кървене или синини

бледа кожа

точни, плоски, кръгли, червени петна под кожата

обрив

копривна треска
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висока температура, втрисане, кашлица, възпалено гърло или други признаци на инфекция

болка в ръцете, гърба, врата или челюстта

болка в гърдите,

бързо сърцебиене

припадък

Инжектирането на офатумумаб може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, 

докато получавате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 
(1-800-332-1088).

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно инжектирането на офатумумаб.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.
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