
Informații despre medicamentele de consum

YERVOY®
(yure-voy)

Ipilimumab (ipi-lim-u-mab) cancer renal avansat (carcinom cu 
celule renale) și mezoteliom pleural 
malign (un tip de cancer care 
afectează mucoasa plămânului).

sistemul imunitar și vă poate face 
mai probabil să dezvoltați infecții și 
unele tipuri de cancerCE ESTE IN ASTA

PROSPECT • dacă aveți o boală autoimună (o 
afecțiune în care organismul își 
atacă propriile celule).

Acest prospect răspunde la câteva 
întrebări frecvente despre YERVOY. 
Nu conține toate informațiile 
disponibile. Nu înlocuiește discuția cu 
medicul dumneavoastră sau 
farmacistul.

Tratament cu YERVOY în 
combinație cu nivolumab și 
chimioterapie

• dacă aveți sau ați avut vreodată 
infecție virală cronică a ficatului, 
inclusiv hepatita B (VHB) sau 
hepatita C (VHC)YERVOY în combinație cu nivolumab și 

chimioterapie este utilizat pentru a trata 
cancerul pulmonar avansat la adulți.Toate medicamentele au riscuri și beneficii. 

Medicul dumneavoastră a cântărit riscurile de a 

primi YERVOY față de beneficiile pe care se 

așteaptă că le va avea pentru dumneavoastră.

• dacă aveți o infecție cu virusul 
imunodeficienței umane (HIV) 
sau sindromul imunodeficienței 
dobândite (SIDA)

Acest medicament este disponibil numai pe 

bază de prescripție medicală.
• dacă luați terapie anticoagulantă. 

Acestea sunt medicamente care
crește riscul de sângerare în 
stomac și intestin

Dacă aveți îngrijorări legate de administrarea acestui 

medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră. YERVOY vă va fi administrat în 
spital sub supravegherea unui 
medic cu experiență.

Trebuie să citiți cu atenție acest prospect și să 

îl păstrați într-un loc sigur pentru a-l consulta 

mai târziu.

• dacă ați avut anterior o reacție 
cutanată severă la terapia 
anterioară împotriva cancerului

Întrebați medicul dumneavoastră dacă 

aveți întrebări despre motivul pentru care 

vi s-a prescris YERVOY. • dacă aveți antecedente de 
inflamație a plămânilor.

CE ESTE YERVOY
FOLOSIT PENTRU

YERVOY poate provoca:

ÎNAINTE DE A SUNTE
DAT YERVOY

• Probleme cu inima, cum ar fi 
modificări ale ritmului sau ale ritmului 
bătăilor inimii sau un ritm anormal al 
inimii.

YERVOY conține substanța activă 
ipilimumab, o proteină care vă ajută 
sistemul imunitar să atace și să 
distrugă celulele canceroase.

Nu trebuie să vi se administreze 
YERVOY • Inflamații intestinale, intestinale și 

stomacale care se pot agrava până la 
sângerări sau perforații intestinale. 
Semnele și simptomele pot include 
diaree (scaune apoase, moale sau 
moi), un număr crescut de mișcări 
intestinale (o creștere cu două sau mai 
multe pe zi),
constipație, sânge în scaune sau 
scaune de culoare mai închisă, durere 
sau sensibilitate în zona stomacului.

• dacă sunteți alergic (hipersensibil) la 

ipilimumab sau la oricare dintre celelalte 

componente ale YERVOY. Dacă nu sunteți 

sigur, discutați cu medicul dumneavoastră.

Tratament cu YERVOY
YERVOY, ca terapie unică, este utilizat pentru 

a trata cancerul de piele (melanomul 

nerezecabil sau avansat) la adulți.

Tratament cu YERVOY în 
asociere cu nivolumab

Consultați-vă medicul sau asistenta 

înainte de a vi se administra YERVOY

• dacă luați corticosteroizi sau 
terapie imunosupresoare. 
Acestea sunt medicamente 
care vă reduc funcționarea

YERVOY în asociere cu nivolumab este 
utilizat pentru a trata cancerul de piele 
avansat (nerezecabil sau
melanom metastatic), un tip de

• Probleme cu plămânii, cum ar fi 
dificultăți de respirație sau tuse.
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Acestea pot fi semne de inflamație a 
plămânilor (pneumonită sau boală 
pulmonară interstițială).

• Inflamația mușchilor. Semnele și 
simptomele pot include dureri 
musculare, rigiditate, slăbiciune, 
dureri în piept sau oboseală severă. 
Aceasta poate include miocardită
(inflamația mușchiului inimii), 
miozită (inflamația mușchilor) 
și
rabdomioliză (rigiditatea mușchilor și 

articulațiilor, spasme musculare).

Sarcina si sanul-
hrănire

Spuneți medicului dumneavoastră dacă 

sunteți gravidă, intenționați să rămâneți 

gravidă sau dacă alăptați.• Leziuni hepatice sau hepatită. 
Semnele și simptomele pot include
îngălbenirea pielii sau a 
albului ochilor (icter), durere 
în zona stomacului, 
somnolență excesivă

Nu trebuie să utilizați YERVOY dacă sunteți 

gravidă decât dacă medicul dumneavoastră 

vă recomandă în mod expres.

Efectele YERVOY la femeile gravide 
nu sunt cunoscute, dar este posibil 
ca substanța activă, ipilimumab, să 
dăuneze copilului nenăscut.

• Erupție cutanată sau mâncărime. 

Semnele și simptomele unei reacții 

severe ale pielii pot include cum ar fi 

erupții cutanate cu sau fără mâncărime, 

exfoliare a pielii, piele uscată, febră,

oboseală, umflarea feței sau a 
glandelor limfatice, creșterea 
eozinofilelor (tip de globule albe) și 
efecte asupra ficatului, rinichilor sau 
plămânilor. Reacțiile cutanate severe 
pot include necroliza epidermică 
toxică (TEN), sindromul Stevens-
Johnson (SJS) și reacția la 
medicamente cu
Eozinofilie și simptome 
sistemice (DRESS).

• Inflamația ochilor. Simptomele pot 
include roșeață în ochi, durere la ochi, 
modificări ale vederii sau vedere 
încețoșată.

• Transplant de organe solide • Trebuie să utilizați o contracepție 
eficientă în timp ce sunteți tratat cu 
YERVOY dacă sunteți o femeie care 
ar putea rămâne gravidă.

Pot apărea complicații ale transplantului de 
celule stem care utilizează celule donatoare 
(alogene). Aceste complicații pot fi severe și 
pot duce la deces. Furnizorul dumneavoastră 
de asistență medicală vă va monitoriza pentru 
semne de complicații dacă aveți o celulă stem 
alogenă
transplant.

• Dacă rămâneți gravidă în timp ce utilizați 

YERVOY, spuneți medicului dumneavoastră.

Ar trebui să întrerupeți alăptarea 
dacă sunteți tratată cu
YERVOY.Utilizarea altor medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră 

dacă luați sau ați luat recent orice alte 

medicamente, inclusiv medicamente eliberate 

fără prescripție medicală. Cereți sfatul medicului 

dumneavoastră înainte de a lua orice 

medicament în timpul tratamentului.

Nu se știe dacă ipilimumab intră în 
laptele matern. Nu poate fi exclus un 
risc pentru sugarul alăptat.

• Inflamația nervilor. Simptomele 
pot include slăbiciune musculară 
sau scăderea forței, amorțeală sau 
furnicături în mâini sau picioare, 
pierderea
conștiință sau dificultăți 
de trezire.

Conducerea și folosirea utilajelor

Nu conduceţi vehicule şi nu folosiţi utilaje 

după ce vi s-a administrat YERVOY decât 

dacă sunteţi sigur că nu sunteţi afectat.
Copii

• Inflamație sau probleme la rinichi. 
Semnele și simptomele pot 
include teste ale funcției renale 
anormale sau scăderea
volumul de urină

Nu se recomandă utilizarea acestui 
medicament la copii sau adolescenți 
(sub 18 ani) până când devin disponibile 
informații suplimentare.

Senzația de oboseală sau slăbiciune este un 

efect secundar foarte frecvent al YERVOY. 

Acest lucru vă poate afecta capacitatea de a 

conduce vehicule sau de a folosi orice utilaje. 

Prin urmare, pacienții trebuie să fie precauți 

după ce au primit YERVOY.

Aveți grijă deosebită când 

utilizați YERVOY
• Deteriorarea sau inflamarea 

glandelor producătoare de 

hormoni. Simptomele pot include

dureri de cap, vedere încețoșată sau dublă, 

oboseală, scăderea apetitului sexual, 

modificări de comportament

YERVOY este un medicament care vă 
influențează sistemul imunitar și poate 
provoca inflamații în anumite părți ale 
corpului. Inflamația poate provoca daune 
grave corpului dumneavoastră, iar unele 
afecțiuni inflamatorii pot fi ireversibile sau 
pun viața în pericol. Unele afecțiuni 
inflamatorii pot necesita tratament sau 
întreruperea tratamentului cu YERVOY. 
Spuneți medicului dumneavoastră
imediat dacă aveți oricare dintre simptomele 
inflamației.enumerate în „Reacții adverse 
posibile” din acest prospect.

Informații importante despre 
unele componente ale YERVOY

Spuneți medicului dumneavoastră dacă urmați o 

dietă cu conținut scăzut de sodiu (sărac în sare) 

înainte de a vi se administra YERVOY. Acest 

medicament conține 2,3 mg sodiu per ml de 

concentrat.

• Diabet. Simptomele includ sete 
excesivă, eliminarea unei cantități 
mult crescute de urină, creșterea 
apetitului cu scăderea în greutate, 
senzație de oboseală, somnolență, 
slăbiciune, depresie, iritabilitate și în 
general rău) sau cetoacidoză 
diabetică (acid în sânge produs de 
diabet) .
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CUM ESTE YERVOY
DAT

CÂND ESTI
A FI TRATAT
CU YERVOY

toată lumea le primește. Medicul dumneavoastră va 

discuta despre acestea cu dumneavoastră și vă va 

explica riscurile și beneficiile tratamentului 

dumneavoastră.YERVOY vă va fi administrat în 
spital sau clinică sub
supravegherea unui medic experimentat.

Lucruri pe care trebuie să le faci
Următoarele reacții adverse au fost 

raportate în studiile clinice când 

YERVOY a fost utilizat în monoterapie:Spuneți imediat medicului dumneavoastră 

dacă aveți semne sau simptome de. posibile 

reacții adverse sau dacă acestea se agravează.

Vi se va administra sub formă de perfuzie 
(picurare) într-o venă (intravenos). Reacții adverse foarte frecvente (afectează mai 

mult de 1 utilizator din 10)
Medicul dumneavoastră va decide de câte 

tratamente aveți nevoie. • pierderea poftei de mâncare

• diaree
Nu încercați să vă tratați simptomele 
cu alte medicamente pe cont propriu.

• senzație de rău (greață) sau rău 
(vărsături)Doze și frecvență de 

administrare

Medicul dumneavoastră poate

• Să-ți ofere alte medicamente 
pentru a preveni complicațiile și
reduceți simptomele

• dureri de stomac

• mâncărime, erupții cutanate

• senzație de oboseală sau slăbiciune

• tuse
• durere de cap

• febră

• insomnie

Doza recomandată și frecvența 
de YERVOY pot fi diferite în 
funcție de tipul de cancer pentru 
care este utilizat.

• Renunțați la următoarea doză 

de YERVOY

• Sau opriți-vă cu totul 
tratamentul cu YERVOY.

Unele tipuri de cancer sunt tratate 
cu YERVOY în asociere
cu nivolumab sau nivolumab și 
chimioterapie.

Vă rugăm să rețineți că aceste semne și 

simptome sunt uneori întârziate și se pot 

dezvolta la câteva săptămâni sau luni 

după ultima doză. Inainte de

tratament, medicul dumneavoastră vă va verifica 

starea generală de sănătate. Veți avea, de asemenea, 

analize de sânge în timpul tratamentului.

Spuneți imediat medicului dumneavoastră 

dacă aveți oricare dintre aceste reacții 

adverse. Nu încercați să vă tratați simptomele 

cu alte medicamente.

Medicul dumneavoastră vă va sfătui ce 
tratamente vi se va administra și vă va 
spune despre doza și frecvența acestor 
tratamente.

Reacții adverse frecvente (afectează 1 până la 

10 utilizatori din 100)Spuneți oricăror altor medici, 
stomatologi și farmaciști care vă 
tratează că vi se administrează 
YERVOY.

Vă rugăm să consultați prospectul cu informații 

despre medicamentele de consum al nivolumab 

pentru a înțelege utilizarea acestui medicament. 

Dacă aveți întrebări despre acest medicament, 

vă rugăm să întrebați medicul dumneavoastră.

• infecție bacteriană gravă a 
sângelui (sepsis)

• durere tumorală
Dacă sunteți pe cale să începeți să utilizați orice 

medicament nou, spuneți medicului 

dumneavoastră, dentistului sau farmacistului că 

vi se administrează YERVOY.

• funcția inactivă a glandei 
pituitare (hipopituitarism),
glandele suprarenale sau funcția 
hipoactivă a glandei tiroide 
(hipotiroidism) care poate provoca 
oboseală sau creștere în greutate

Dacă omiteți o doză de 
YERVOY Spuneți imediat medicului 

dumneavoastră dacă prezentați 

simptome ale unei reacții alergice.
Este foarte important pentru tine să 

păstrezi toate programările de primit

YERVOY. Dacă pierdeți o întâlnire, 
întrebați medicul când să vă 
programați următoarea doză.

• funcția hiperactivă a glandei tiroide 
(hipertiroidism), care poate provoca 
ritm cardiac rapid,
transpirație și pierdere în greutate

Aceste simptome pot fi:

• dificultăți de respirație, respirație șuierătoare 

sau dificultăți de respirație

• umflarea feței, buzelor, limbii sau a 
altor părți ale corpului

• deshidratare
Dacă încetați să utilizați YERVOY

• inflamație a ochiului care 
provoacă durere și roșeață, vedere 
încețoșată

Întreruperea tratamentului poate opri efectul 

medicamentului. Nu întrerupeți tratamentul 

cu YERVOY decât dacă ați discutat acest lucru 

cu medicul dumneavoastră.

• erupție cutanată, mâncărime sau urticarie pe piele

• tensiune arterială scăzută, roșeață 
temporară a feței și gâtului

Dacă aveți întrebări suplimentare despre tratamentul 

dumneavoastră sau despre utilizarea acestui 

medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră.

LATURA POSIBILĂ
EFECTE • scurtarea respirației, sângerare în 

stomac sau intestin (intestin), 
inflamație a colonului (intestinul 
gros), constipațieCa toate medicamentele, YERVOY 

poate provoca reacții adverse, deși nu
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• pierdere în greutate

• funcția anormală a ficatului

• afectarea nervilor (care provoacă 
durere, slăbiciune și crampe), 
amețeli, scurtă contracție 
involuntară a mușchilor, 
tremurături, acumulare excesivă 
de apă în creier, boală a nervilor 
capului, dificultate în vorbire, 
dificultate în coordonare
mișcări (ataxie)

• anticorpi împotriva unora dintre 

celulele proprii ale corpului care 

provoacă leziuni glandei tiroide sau

inflamație a rinichilor sau a 
creierului

• inflamație și roșeață a pielii, 
schimbarea culorii pielii în
plasturi (vitiligo), căderea sau 

rărirea părului, • schimbări în sănătatea mintală

• transpirație excesivă noaptea

• durere în mușchi și articulații

• insuficienta functiei renale

• febră, frisoane, lipsă de energie,

• inflamație a nervilor (care provoacă 

durere, slăbiciune sau paralizie la 

nivelul extremităților), somnolență 

sau lipsă de energie• perforație intestinală, inflamație a 

membranei peretelui stomacal,

inflamație a duodenului, a 
intestinului sau a pancreasului, 
arsuri la stomac

• triadă de simptome (meningism): 
rigiditatea gâtului, intoleranță la 
lumină puternică și cefalee

• umflare, durere, reacție la locul 
injectării,

• confuzie • inflamație a ochiului, umflare a 
ochilor care curge, inflamație a 
părții colorate a ochiului, umflare a 
ochiului

• un grup de complicații 
metabolice care apar după 
tratamentul cancerului

• creșterea fosfatazei alcaline (o 
enzimă eliberată de ficat)

• boală asemănătoare gripei • insuficiență hepatică, mărire a volumului 

hepatic, inflamație a ficatului, a glandei 

tiroide, a rinichilor, a pancreasului sau a 

sistemului nervos central, noduli de

celule inflamatorii din diferite organe 

ale corpului dumneavoastră, efecte 

legate de imunitate ale căptușelii 

suprafeței interioare a unui anumit 

organ, îngălbenirea pielii sau a ochilor 

(icter)

• inflamație a mușchiului inimii, 
boală a mușchiului inimii,
bătăi neregulate ale inimiiReacții adverse mai puțin frecvente (afectează 1 până 

la 10 utilizatori din 1000) • restricție în alimentarea cu sânge a 
extremităților, inflamatorie
distrugerea vaselor de sânge, boala 

inflamatorie a vaselor de sânge (cel mai 

frecvent artere ale capului), circulație 

slabă a sângelui care face ca degetele de 

la picioare și degetele de la mâini 

amorțite sau palide

• infecție bacteriană gravă a 
sângelui (sepsis, șoc septic)

• infecții ale tractului urinar, boli 
de rinichi, insuficiență renală

• inflamație a stomacului și a 
intestinelor • reacție legată de perfuzie, insuficiență 

multiorganică
• depresie, apetit sexual scăzut, • insuficiență respiratorie cauzată de lichidul 

din plămâni
• reducerea globulelor roșii

• inflamație de mai multe organe

• scăderea auzului

• schimbarea culorii părului

• inflamația mucoasei

• reacție legată de perfuzie

• inflamație a vaselor de sânge ale pielii, 

urticarie (mâncărime, erupție cutanată), 

leziuni dureroase ale pielii la nivelul 

brațelor, picioarelor și feței

• boală inflamatorie a intestinelor (care 
provoacă dureri abdominale, diaree 
care poate fi sângeroasă, vărsături 
sau scădere în greutate)• spasme musculare, articulații 

dureroase, inflamații musculare • decojirea pielii

• modificarea sau absența perioadelor 

menstruale
• inflamație a mușchilor, care provoacă 

durere sau rigiditate în șold și

umărReacții adverse rare (afectează 1 până la 10 

utilizatori din 10.000)
• durere în ochi, vedere redusă, 

sângerare în ochi, senzație de 
corp străin în ochi,
inflamație a mușchiului ocular, 
ochi umflați care curg

• tulburare de auz
• infectie a cailor respiratorii sau a cailor 

respiratorii superioare • tulburare de sânge cauzată de 

celulele imunitare hiperactive.
• infecție în jurul creierului sau 

măduvei spinării• bătăi neregulate sau anormale ale inimii

• reacție alergică (șoc) Modificări ale rezultatelor testelor• dificultăți extreme de respirație, 
inflamație a plămânilor, lichid în 
plămâni, febra fânului

• scăderea funcției glandelor suprarenale 

cauzată de un hipotalamus subactiv 

(parte a creierului)

sau o glandă pituitară hiperactivă (o 
glandă mică la baza creierului), defect 
în glandele producătoare de hormoni 
sexuali

YERVOY poate determina modificări ale 

rezultatelor testelor efectuate de medicul 

dumneavoastră. Acestea includ:• boală a vaselor de sânge, tensiune 
arterială scăzută, senzație de căldură 
intensă cu transpirație și bătăi rapide 
ale inimii, slăbiciune a mușchiului 
inimii, lichid în jurul inimii

• o variație a numărului de globule 
roșii (care transportă oxigen), de 
globule albe (care sunt importante 
în combaterea infecțiilor) sau
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de trombocite (celule care ajută la 

coagularea sângelui)

(glande situate deasupra 
rinichilor); funcţie subactivă 
(hipopituitarism) sau
inflamația (hipofizita) a glandei 
pituitare situată la baza 
creierului; glanda tiroidă 
hiperactivă, care poate provoca 
ritm cardiac rapid, transpirație și 
scădere în greutate; inflamația 
glandei tiroide (hipertiroidism); 
umflarea glandei tiroide

− Acid în sânge produs din 
diabet (cetoacidoză 
diabetică), diabet• o variație anormală a hormonilor și a 

nivelurilor enzimelor hepatice din 
sânge

− O inflamație temporară a nervilor 
care provoacă durere, slăbiciune și 
paralizie la nivelul extremităților 
(sindrom Guillain-Barré);
deteriorarea nervilor provocând 

amorțeală și slăbiciune

(polineuropatie); inflamația nervilor; 
căderea piciorului (paralizia nervului 
peroneal); inflamația nervilor 
cauzată de organism
atacându-se, provocând amorțeală, 
slăbiciune, furnicături sau durere 
arsătoare (neuropatie autoimună)

• un nivel scăzut de sodiu, 
fosfat sau potasiu în sânge

• sânge sau proteine   în urină

• un nivel crescut al factorului 
reumatoid

• rinichii incapabili să elimine acizii din 

sânge în mod normal

− Deshidratare

− Inflamație a nervilor care provoacă 

amorțeală, slăbiciune, furnicături sau 

dureri arzătoare ale brațelor și 

picioarelor; ameţeală

• o alcalinitate anormal de mare a 

sângelui și a altor țesuturi ale corpului

• prezența anticorpilor în sânge 
împotriva unora dintre propriile 
celule

− Inflamație a ochiului, care 
provoacă durere și roșeață, vedere 
încețoșată

− Modificări ale ritmului sau ritmului 
bătăilor inimii, ritm cardiac 
anormalUrmătoarele reacții adverse 

au fost raportate cu YERVOY în 
asociere cu nivolumab:

− Ritmul cardiac rapid
− Fluid în jurul plămânilor

− Hipertensiune arterială 

(hipertensiune arterială) − Perforație intestinală, 
inflamație a stomacului 
(gastrită), inflamație a 
duodenului (duodenită)

Foarte frecvente (pot afecta mai mult 

de 1 din 10 persoane) − Inflamație a plămânilor 
(pneumonită), caracterizată prin 
tuse și dificultăți de respirație, 
cheaguri de sânge, tuse

− Glanda tiroidă hiperactivă, care 
poate provoca ritm cardiac rapid,
transpirație și pierdere în greutate

− Boală de piele cu pete îngroșate 
de piele roșie, adesea cu solzi 
argintii (psoriazis)− Glanda tiroidă subactivă, care poate 

provoca oboseală sau creștere în greutate

− Ulcere bucale și herpes labial 
(stomatită), inflamație a 
pancreasului (pancreatită),
constipație, gură uscată

− Boli cronice ale articulațiilor 
(spondiloartropatie)− Scăderea apetitului

− Durere de cap

− Dificultăți de respirație (dispnee)
− Inflamația ficatului − Boală în care sistemul imunitar 

atacă glandele care produc 
umiditate pentru organism, cum ar 
fi lacrimile și saliva (sindromul 
Sjogren)

− Schimbarea culorii pielii în plasturi (vitiligo), 

piele uscată, roșeață a pielii, căderea 

neobișnuită a părului sau

subțiere, urticarie (erupție cu mâncărime)

− Inflamație a intestinelor (colită), 
diaree (scaune apoase, moale sau 
moi), vărsături, greață, dureri de 
stomac − Inflamația articulațiilor 

(artrita)− Durere în mușchi și oase
− Erupție cutanată uneori cu vezicule, 

mâncărime
− Insuficiență renală (inclusiv 

pierderea bruscă a funcției renale)
− Inflamație a mușchilor (miozită) 

care provoacă durere sau 

rigiditate
− Dureri la nivelul articulațiilor, mușchilor și 

oaselor
− Edem (umflare), durere

− Reacții alergice, reacții 
legate de perfuzia 
medicamentului

− Inflamație a rinichilor 
(nefrită)− Senzație de oboseală sau slăbiciune

− Febră − Dureri în piept

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 

persoane)

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 

100 de persoane)
− Inflamație a inimii (miocardită) 

caracterizată prin dificultăți de 
respirație, oboseală, palpitații 
sau dureri în piept.

− Infecție pulmonară gravă 
(pneumonie), infecții ale tractului 
respirator superior

− Inflamația creierului

− Bronşită
− Boli cronice asociate cu 

acumularea de celule inflamatorii 
în diferite organe și țesuturi, cel 
mai frecvent plămânii
(sarcoidoza)

− Deteriorarea/leziunea musculară 

(rabdomioliză) caracterizată prin dureri 

musculare, slăbiciune, greață sau 

vărsături.

− Creșterea unor celule albe din 
sânge

− Scăderea secreției de hormoni 
produși de glandele suprarenale
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Rare (pot afecta până la 1 din 1000 de 

persoane)

− Infecție pulmonară gravă 
(pneumonie), infecții ale tractului 
respirator superior

creier, scăderea hormonului 
paratiroidian

− Peeling sever și posibil fatal al 
pielii (epidermic toxic
necroliza, sindromul 
Steven-Johnson)

− deteriorarea nervilor provocând 

amorțeală și slăbiciune

(polineuropatie); inflamație a 
nervilor cauzată de atacul 
organismului, provocând
amorțeală, slăbiciune, furnicături sau 
durere arsătoare (neuropatie 
autoimună), inflamație a creierului

− Creșterea unor celule albe din 
sânge

− Reacții alergice, reacții 
legate de perfuzia 
medicamentului

Modificări ale rezultatelor testelor

− Nivolumab în asociere cu YERVOY poate 

determina modificări ale rezultatelor 

testelor efectuate de medicul 

dumneavoastră. Acestea includ:

− Scăderea secreției de hormoni 
produși de glandele suprarenale
(glande situate deasupra 
rinichilor), inflamație
(hipofizită) a glandei pituitare 
situată la baza creierului, glanda 
tiroidă hiperactivă, care poate 
provoca ritm cardiac rapid, 
transpirație și scădere în greutate,
umflarea glandei tiroide

− vedere încețoșată
− Teste anormale ale funcției hepatice

− Teste anormale ale funcției renale
− Modificări ale ritmului sau ritmului 

bătăilor inimii, ritm cardiac 
anormal− Un număr scăzut de globule roșii (care 

transportă oxigen), globule albe (care 
sunt importante în combaterea 
infecțiilor) sau trombocite (celule care 
ajută la coagularea sângelui)

− Tensiune arterială crescută 

(hipertensiune arterială), tensiune 

arterială scăzută (hipotensiune arterială)

− Inflamație a nervilor care provoacă 

amorțeală, slăbiciune, furnicături sau 

dureri arzătoare ale brațelor și 

picioarelor; ameţeală

− Fluid în jurul plămânilor, bronșită

− Un nivel crescut al enzimei care 
descompune grăsimile și al enzimei 
care descompune amidonul.

− Boală de piele cu pete îngroșate 
de piele roșie, adesea cu solzi 
argintii (psoriazis)

− ochi uscați

− durere de cap

− Dificultăți de respirație (dispnee)

− Niveluri anormale de calciu, 
potasiu, magneziu sau sodiu 
în sânge

− Peeling sever și posibil fatal al 
pielii (Steven-Johnson
sindrom)

− Niveluri mai mari de bilirubină în sânge

− Scăderea greutății corporale

− Inflamație a plămânilor 
(pneumonită), caracterizată prin 
tuse și dificultăți de respirație, 
cheaguri de sânge, tuse

− Inflamație a mușchilor (miozită) 

care provoacă durere sau 

rigiditate
− Niveluri mai mari (hiperglicemie) sau 

mai scăzute (hipoglicemie) de zahăr 
în sânge

− Inflamație a rinichilor 
(nefrită)− Inflamația intestinelor 

(colită) − Dureri în piept

Modificări ale rezultatelor testelor− Ulcere bucale și herpes labial 
(stomatită), inflamație a 
pancreasului (pancreatită),
constipație, gură uscată

Următoarele reacții adverse au 
fost raportate în studiile clinice 
când YERVOY a fost administrat în 
asociere cu nivolumab și 
chimioterapie:

OPDIVO în asociere cu ipilimumab și 
chimioterapie poate determina 
modificări ale rezultatelor testelor 
efectuate de medicul dumneavoastră. 
Acestea includ:

− Inflamația ficatului
− piele uscată, roșeață a pielii, căderea 

neobișnuită sau subțierea părului
Foarte frecvente (pot afecta mai mult 

de 1 din 10 persoane) − Teste anormale ale funcției hepatice

− Teste anormale ale funcției renale
− Dureri la nivelul articulațiilor, mușchilor 

și oaselor, inflamație a articulațiilor
− Glanda tiroidă subactivă, care poate 

provoca oboseală sau creștere în greutate
− Insuficiență renală (inclusiv 

pierderea bruscă a funcției renale)

− Un număr scăzut de globule roșii (care 
transportă oxigen), globule albe (care 
sunt importante în combaterea 
infecțiilor) sau trombocite (celule care 
ajută la coagularea sângelui)

− Scăderea apetitului

− diaree (scaune apoase, moale sau 
moi), vărsături, greață

− Febră

− Edem (umflare)− Erupție cutanată uneori cu vezicule, 

mâncărime Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 

100 de persoane) − Un nivel crescut al enzimei care 
descompune grăsimile și al enzimei 
care descompune amidonul.

− Senzație de oboseală sau slăbiciune

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 
persoane)

− funcție subactivă
(hipopituitarism) al glandei 
pituitare situate la baza Niveluri anormale de calciu, 

potasiu, magneziu sau sodiu în 
sânge

− Conjunctivită
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Niveluri mai mari de zahăr în sânge 
(hiperglicemie)

Sponsorizat de

Bristol-Myers Squibb (NZ) Limited 88 
Shortland Street
Auckland 1010
NOUA ZEELANDA

Niveluri mai mari de bilirubină în sânge

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse enumerate în acest 

prospect apare sau se agravează sau dacă observați orice 

reacție adversă care nu este menționată în acest prospect, vă 

rugăm să spuneți medicului dumneavoastră.
Data pregătirii:
ianuarie 2022Nu vă alarmați de posibilele efecte 

secundare.

Este posibil să nu experimentați niciuna dintre ele. YERVOY® (ipilimumab) este o 
marcă înregistrată a Bristol-
Myers Squibb Company

Adresați-vă medicului dumneavoastră să vă 

răspundă la orice întrebări pe care le aveți.

MAI DEPARTE
INFORMAȚIE

Ce conține YERVOY
• Substanța activă este 

ipilimumab.

Fiecare flacon conține fie 50 
mg, fie 200 mg ipilimumab.

• Celelalte componente sunt 
clorhidrat de trometamol, clorură 
de sodiu, manitol (E421), acid 
pentetic, polisorbat 80, hidroxid de 
sodiu,
acid clorhidric și apă pentru preparate 

injectabile.

Cum arată YERVOY și 
conținutul ambalajului
YERVOY concentrat pentru soluție 
perfuzabilă este un lichid limpede până la 
ușor opalescent, incolor până la galben 
pal, care poate conține particule ușoare 
(puține) și este furnizat într-un flacon de 
sticlă cu un dop de cauciuc sigilat cu 
aluminiu.

Este disponibil în cutii care conțin fie 1 
flacon de 10 ml, fie 1 flacon de 40 ml.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

CUM SE PĂSTREAZĂ YERVOY

Este puțin probabil să vi se ceară să 
păstrați YERVOY. Acesta va fi depozitat 
în spitalul sau clinica unde vi se 
administrează.
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