
Informații despre medicamentele de consum

Gazyva-

Obinutuzumab
1000 mg în 40 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă

Ce este în acest prospect

Vă rugăm să citiți cu atenție acest prospect înainte de a începe să utilizați Gazyva.

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

Toate medicamentele au riscuri și beneficii. Medicul dumneavoastră a cântărit riscurile utilizării dumneavoastră Gazyva în raport cu beneficiile pe 

care se așteaptă că le va avea pentru dumneavoastră.

Dacă aveți orice îngrijorare cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Păstrați acest prospect împreună cu medicamentul. 

Este posibil să fie nevoie să-l citiți din nou.

Pentru ce se utilizează Gazyva

Gazyva aparține unui grup de medicamente cunoscute ca agenți anti-neoplazici (sau anti-cancer). Există multe 
clase diferite de agenți anti-neoplazici. Gazyva aparține unei clase numite anticorpi monoclonali. Anticorpii 
monoclonali sunt proteine   care recunosc în mod specific și se leagă de alte proteine   unice din organism. 
Ingredientul activ din Gazyva se numește obinutuzumab.

Gazyva este utilizat pentru a trata leucemia limfocitară cronică (LLC). De asemenea, este utilizat pentru 
tratarea limfomului folicular (FL) avansat la pacienții care nu au fost tratați înainte și a limfomului non 
Hodgkin (iNHL) indolent (cu creștere lentă) la pacienții care nu mai răspund la tratamentul cu un alt 
medicament numit rituximab.

Gazyva recunoaște și se atașează de o proteină numită CD20 care se găsește pe suprafața globulelor 
albe cunoscute sub numele de limfocite B. În timpul procesului de legare la proteină, creșterea 
anormală a limfocitelor B este oprită. Limfocitele B cu creștere anormală sunt responsabile de boală.

Pentru CLL Gazyva este utilizat împreună cu medicamentul de chimioterapie clorambucil. Pentru pacienții cu FL care nu au fost tratați 

înainte și pentru pacienții cu iNHL care nu mai răspund la rituximab, Gazyva se administrează mai întâi cu medicamente de chimioterapie 

și apoi pe cont propriu. Pentru informații suplimentare despre medicamentele pentru chimioterapie utilizate cu Gazyva, vă rugăm să vă 

adresați medicului dumneavoastră, asistentei sau farmacistului pentru Informațiile despre medicamentele de consum (CMI) pentru 

aceste medicamente.
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Întrebați medicul dumneavoastră dacă aveți întrebări despre motivul pentru care vi s-a prescris Gazyva. Este posibil 

ca medicul dumneavoastră să vă fi prescris Gazyva din alt motiv.

Acest medicament este disponibil numai pe bază de prescripție medicală.

Înainte să vi se administreze Gazyva

Când nu trebuie să vi se administreze Gazyva
Nu utilizați Gazyva dacă:

• dacă ați avut o reacție alergică la Gazyva sau la oricare dintre ingredientele enumerate la sfârșitul 
acestui prospect

• dacă ați avut o reacție alergică la orice alte proteine   care sunt de origine șoarece Unele dintre 
simptomele unei reacții alergice pot include dificultăți de respirație, respirație șuierătoare sau dificultăți de 
respirație, umflarea feței, buzelor, limbii sau a altor părți ale corpului, erupție cutanată și/sau mâncărime 
sau urticarie pe piele.

• dacă pachetul este rupt sau prezintă semne de manipulare

• dacă data de expirare (EXP) imprimată pe ambalaj a depășit
Dacă luați acest medicament după ce a trecut data de expirare, este posibil să nu funcționeze la fel de bine.

Înainte să vi se administreze Gazyva
Spuneți medicului dumneavoastră dacă:

• aveți o infecție sau antecedente de infecție recurentă sau pe termen lung, cum ar fi 
hepatita B

Este posibil să aveți un risc crescut de a obține o infecție în timpul sau după tratamentul cu Gazyva.

• luați sau ați luat anterior medicamente care vă pot afecta sistemul imunitar, cum 
ar fi chimioterapia sau medicamentele imunosupresoare

Dacă luați sau ați luat medicamente care vă afectează sistemul imunitar, este posibil să aveți un risc 
crescut de infecții. Au existat raportări ale unei infecții grave ale creierului, rară, numită PML 
(leucoencefalopatie multifocală progresivă), care afectează de obicei persoanele cu un sistem imunitar 
slăbit. Șansele dumneavoastră de a face LMP pot fi mai mari dacă sunteți tratat cu medicamente care 
slăbesc sistemul imunitar, inclusiv Gazyva. PML poate provoca handicap grav sau chiar moartea.

• aveți antecedente de boală cardiacă cu aritmii cardiace (bătăi anormale ale inimii),angină 
(durere în piept),insuficiență cardiacă sau un atac de cord recent

Medicul dumneavoastră vă va supraveghea îndeaproape în timpul tratamentului cu Gazyva.

• luați medicamente pentru a preveni formarea cheagurilor de sânge

Gazyva poate reduce numărul de trombocite din sângele dumneavoastră, ceea ce poate provoca sângerare care poate pune viața în 

pericol.

• luați medicamente pentru a controla tensiunea arterială

Deoarece Gazyva poate determina o scădere temporară a tensiunii arteriale, medicul dumneavoastră vă poate sfătui să 

încetați temporar să luați medicamentul pentru tensiune arterială înainte de a vi se administra Gazyva.

• aveți boală pulmonară preexistentă
Este posibil să aveți o șansă mai mare de dificultăți de respirație în timpul tratamentului cu Gazyva.

Medicul dumneavoastră vă va supraveghea îndeaproape în timpul tratamentului cu Gazyva.
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• aveți boală de rinichi
Este posibil să aveți o șansă mai mare de a prezenta un efect secundar în timpul tratamentului cu Gazyva dacă 
rinichii dumneavoastră nu funcționează normal.

Medicul dumneavoastră vă va supraveghea îndeaproape în timpul tratamentului cu Gazyva.

• aveți boală hepatică

Siguranța și eficacitatea Gazyva nu au fost stabilite la persoanele cu probleme hepatice.
• intenționați să aveți sau ați avut imunizare cu orice vaccin

Unele vaccinuri nu trebuie administrate în același timp cu Gazyva sau în lunile după ce ați primit Gazyva. 
Medicul dumneavoastră va verifica dacă trebuie să vă faceți vaccinuri înainte de a vi se administra Gazyva.

• sunteți alergic la orice alte medicamente sau orice alte substanțe, cum ar fi alimente, 
conservanți sau coloranți

• sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă

Nu se știe dacă Gazyva este dăunătoare copilului nenăscut. Nu este recomandat să vi se 
administreze Gazyva în timp ce sunteți gravidă.
Dacă aveți potențial fertil, se recomandă să nu rămâneți gravidă timp de 18 luni de la 
încheierea tratamentului cu Gazyva.
Dacă aveți potențial fertil, se recomandă să utilizați metode contraceptive eficiente în timpul 
tratamentului și până la 18 luni după încheierea tratamentului cu Gazyva.

• alăptați sau intenționați să alăptați

Nu se știe dacă Gazyva trece în laptele matern. Se recomandă să întrerupeți alăptarea în 
timp ce sunteți tratat cu Gazyva și timp de 18 luni după perfuzia finală cu Gazyva.

Dacă nu ați spus medicului dumneavoastră despre oricare dintre cele de mai sus, spuneți-i înainte de a începe să luați 

Gazyva.

Utilizare la copii
Siguranța și eficacitatea Gazyva la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani nu au fost stabilite.

Luarea altor medicamente
Spuneți medicului dumneavoastră dacă luați orice alte medicamente, inclusiv cele pe care le-ați cumpărat fără 
prescripție medicală de la o farmacie, supermarket sau magazin de produse naturiste.

Deoarece Gazyva poate determina o scădere temporară a tensiunii arteriale, medicul dumneavoastră vă poate sfătui să încetați 

temporar să luați medicamentul pentru tensiune arterială înainte de a vi se administra Gazyva.

Gazyva poate reduce numărul de trombocite din sângele dumneavoastră. Utilizarea medicamentelor pentru prevenirea formării cheagurilor de 

sânge în timp ce vi se administrează Gazyva poate reduce și mai mult numărul de trombocite. Acest lucru poate provoca sângerări care pun viața în 

pericol. Medicul dumneavoastră vă va supraveghea îndeaproape în timpul tratamentului cu Gazyva.

Nu se știe dacă Gazyva vă va afecta răspunsul normal la un vaccin.

Medicul dumneavoastră și farmacistul au mai multe informații despre medicamentele de care trebuie să fiți atenți sau să le evitați în timp ce 

luați Gazyva.

Cum se administrează Gazyva
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Urmați cu atenție toate instrucțiunile date de medicul dumneavoastră sau de 

asistenta. Acestea pot diferi de informațiile conținute în acest prospect.

Gazyva trebuie preparată de un profesionist din domeniul sănătății și va fi administrată într-un spital sau clinică de către un medic sau o 

asistentă medicală.

Gazyva se administrează prin perfuzie lentă într-o venă (perfuzie intravenoasă (IV)). Numărul de perfuzii care vi se vor 
administra depinde de modul în care răspundeți la tratament.

Înainte să vi se administreze Gazyva, vi se vor administra alte medicamente pentru a ajuta la reducerea severității reacțiilor 

posibile la perfuzie.

Pentru CLL

Prima infuzie: vi se vor administra 100 mg de Gazyva prin perfuzie IV timp de 4 ore.
A doua infuzie: dacă prima perfuzie a fost bine tolerată, vi se vor administra 900 mg de Gazyva prin 
perfuzie IV. Durata perfuziei va fi stabilită de medicul dumneavoastră.
Perfuzii ulterioare: dacă perfuzia anterioară a fost bine tolerată, vi se vor administra 1000 mg de 
Gazyva prin perfuzie IV. Durata perfuziei va fi stabilită de medicul dumneavoastră.
Veți fi monitorizat îndeaproape în timpul fiecărei perfuzii. Medicul dumneavoastră vă poate ajusta perfuzia în funcție de 
cât de bine este tolerată fiecare.

Pentru limfomul folicular
Prima infuzie: vi se vor administra 1000 mg de Gazyva prin perfuzie IV.
Perfuzii ulterioare: dacă prima perfuzie a fost bine tolerată, vi se vor administra 1000 mg de Gazyva prin 
perfuzie IV. Durata fiecărei perfuzii și momentul în care primiți perfuzia vor fi stabilite de medicul dumneavoastră.

Tratament de intretinere: dacă răspundeţi la tratamentul iniţial, medicul dumneavoastră poate decide să vă 
continue tratamentul cu Gazyva. Puteți primi Gazyva o dată la 2 luni timp de până la 2 ani.

Dacă omiteți o doză
Deoarece Gazyva se administrează sub supravegherea medicului dumneavoastră, este puțin probabil să pierdeți o doză. Cu 

toate acestea, dacă uitați sau pierdeți programarea pentru a primi Gazyva, nu trebuie să așteptați până la următoarea doză 

planificată, ci să faceți o altă programare cât mai curând posibil.

Dacă vi se administrează prea mult (supradozaj)
Deoarece Gazyva se administrează sub supravegherea medicului dumneavoastră, este foarte puțin probabil să vi se administreze 

prea mult. Cu toate acestea, dacă observați orice reacții adverse după administrarea Gazyva, spuneți imediat medicului 

dumneavoastră.

În timp ce primești Gazyva

Lucruri pe care trebuie să le faci

Spuneți imediat medicului dumneavoastră sau asistentei dacă aveți orice semne sau simptome ale unei reacții 

la perfuzie sau reacție alergică sau probleme cardiace.

Unele semne și simptome pot include:
• umflarea feței, buzelor, limbii sau gâtului cu dificultăți de respirație
• umflarea altor părți ale corpului
• dificultăți de respirație, respirație șuierătoare sau dificultăți de respirație
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• erupție cutanată, mâncărime sau urticarie pe piele

• senzație de rău (greață)
• febră, frisoane

• senzație de oboseală

• durere de cap

• dureri în piept

• bătăi anormale sau neregulate ale inimii

Spuneți partenerului sau îngrijitorului dumneavoastră că primiți Gazyva și cereți-i să vă spună dacă observă vreo 

modificare în mișcarea sau comportamentul dumneavoastră. Dacă observă modificări, ar trebui să spuneți imediat 

medicului dumneavoastră despre acestea.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să aibă nevoie să efectueze unele teste și să vă modifice tratamentul.

Spuneți tuturor medicilor, stomatologilor și farmaciștilor care vă tratează că vi se administrează Gazyva.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă rămâneți gravidă sau intenționați să întemeiați o familie în timp ce primiți 

Gazyva, dacă intenționați să alăptați în timp ce primiți Gazyva sau dacă intenționați să vă vaccinați copilul și ați fost 

însărcinată cu copilul dumneavoastră în timp ce primiți Gazyva.

Asigurați-vă că vă păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră, astfel încât progresul dumneavoastră să poată fi 

verificat.

Medicul dumneavoastră vă va efectua periodic analize de sânge.

Lucruri pe care nu trebuie să le faci

Nu întrerupeți tratamentul cu Gazyva fără a discuta mai întâi cu medicul dumneavoastră. 

Spuneți medicului dumneavoastră dacă simțiți că Gazyva nu ajută la starea dumneavoastră.

Nu luați alte medicamente, fie că necesită prescripție medicală sau nu, fără să spuneți mai întâi medicului 
dumneavoastră sau să consultați un farmacist.

Lucruri la care să fii atent
Fiți atenți la conducerea vehiculelor sau la folosirea utilajelor până când știți cum vă afectează Gazyva. Gazyva, în 

general, nu cauzează probleme cu capacitatea dumneavoastră de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Cu toate 

acestea, dacă aveți oricare dintre reacțiile enumerate în secțiuneaLucruri pe care trebuie să le facitrebuie să vă abțineți 

să conduceți vehicule sau să folosiți utilaje până când reacția se oprește.

Efecte secundare

Spuneți medicului dumneavoastră sau asistentei cât mai curând posibil dacă nu vă simțiți bine în timp ce vi se administrează Gazyva.

Gazyva ajută majoritatea persoanelor cu LLC sau limfom folicular, dar poate avea efecte secundare nedorite la unii 
oameni.

Toate medicamentele pot avea efecte secundare. Uneori sunt serioși, de cele mai multe ori nu. Este posibil să aveți 
nevoie de asistență medicală dacă aveți unele dintre reacțiile adverse.

Dacă aveți 65 de ani sau mai mult sau aveți probleme cu rinichii, este posibil să aveți o șansă crescută de 
a avea reacții adverse.
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Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă răspundă la orice întrebări ați putea avea.

Nu vă alarmați de următoarele liste de efecte secundare. Este 
posibil să nu experimentați niciuna dintre ele.

În timpul unei perfuzii
Spuneți imediat medicului dumneavoastră sau asistentei dacă observați oricare dintre următoarele în timp ce primiți o 

perfuzie:

• umflarea feței, buzelor, limbii sau gâtului cu dificultăți de respirație
• umflarea altor părți ale corpului
• dificultăți de respirație, respirație șuierătoare sau dificultăți de respirație

• probleme ale pielii, inclusiv erupție cutanată, mâncărime sau urticarie, leziuni ale pielii întărite sau decolorate, care pot 

crește în dimensiune

• vărsături sau senzație de rău (greață)
• febră, înroșire sau frisoane

• diaree
• tuse sau iritație a gâtului
• senzație de oboseală

• durere de cap

• dureri în piept

• sângerări sau vânătăi mai mult decât în   mod normal

• amețeli sau stări de cap ușor
• bătăi anormale sau neregulate ale inimii

Acestea pot fi reacții adverse grave. Este posibil să aveți nevoie de îngrijiri medicale.

După o perfuzie
Spuneți imediat medicului dumneavoastră sau mergeți la Accident și Urgență la cel mai apropiat spital dacă observați 

oricare dintre următoarele:

• umflarea feței, buzelor, limbii sau gâtului cu dificultăți de respirație
• umflarea altor părți ale corpului
• dificultăți de respirație, respirație șuierătoare sau dificultăți de respirație

• erupție cutanată, mâncărime sau urticarie pe piele

• crampe sau dureri de stomac

• diaree severă sau sângeroasă
• greață și vărsături, inclusiv vărsături cu sânge sau material care arată ca zațul de cafea
• sângerare anormală, din orice parte a corpului
• vânătăi anormale
• cheaguri de sânge

• amețeli sau amețelifebră, frisoane
• tuse severă
• bătăi anormale sau neregulate ale inimii

• dureri în piept

• una sau o combinație a următoarelor: confuzie, dezorientare sau pierderi de memorie, modificări ale 
modului în care vă mișcați, mersul sau vorbiți, scăderea puterii sau slăbiciune progresivă a corpului, 
încețoșarea sau pierderea vederii.

Acestea pot fi reacții adverse grave. Este posibil să aveți nevoie de îngrijiri medicale.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă observați oricare dintre următoarele:
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• infecții frecvente, cum ar fi febră, frisoane severe, infecții respiratorii (inclusiv pneumonie), zona 
zoster, ulcere bucale sau infecții urinare

• durere în gură sau gât
• nas care curge sau înfundat sau piept înfundat

• dureri articulare, osoase sau musculare

• dureri de spate sau dureri de brațe sau picioare

• durere de cap

• diaree, constipație, disconfort sau durere abdominală sau hemoroizi
• incontinență urinară sau durere
• greutate crescută
• tuse persistenta
• Pierderea parului

• piele iritata

• insomnie și/sau senzație de oboseală
• senzație de depresie sau anxietate

• modificări ale pielii – decolorare, creșteri neobișnuite sau aspect

Aceasta nu este o listă completă a tuturor efectelor secundare posibile. Medicul dumneavoastră sau farmacistul are o listă mai 

completă. Altele pot apărea la unele persoane și pot exista unele efecte secundare necunoscute încă.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă observați orice altceva care vă face să vă simțiți rău, chiar dacă nu se 

află pe această listă.

Întrebați medicul, asistenta sau farmacistul dacă nu înțelegeți nimic din această listă.

descrierea produsului

Depozitare
Gazyva se va păstra în farmacie sau în secția spitalului la frigider la o temperatură cuprinsă 
între 2°C și 8°C.

Disponibilitate
Gazyva este furnizat sub formă de flacon de sticlă cu doză unică care conține 40 ml de soluție pentru perfuzie intravenoasă 

(25 mg/ml). Se diluează înainte de perfuzia într-o venă.

Cum arată Gazyva
Gazyva este un lichid limpede, incolor până la ușor maroniu.

Ingrediente
Fiecare flacon de Gazyva conține 1000 mg de ingredient activobinutuzumab. De asemenea, conține:

• histidină
• clorhidrat de histidină monohidrat
• trehaloză dihidrat
• poloxamer 188

Detalii Sponsor

Gazyva este furnizată în Noua Zeelandă de:
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Roche Products (Noua Zeelandă) Limited 
PO Box 109113
Piață nouă
Auckland 1149
NOUA ZEELANDA

Întrebări medicale: 0800 276 243

Data pregătirii

Acest prospect a fost pregătit la 20 decembrie 2021
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