
Information om konsumentmedicin

Gazyva-

Obinutuzumab
1000 mg i 40 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

Vad står i denna bipacksedel

Läs denna bipacksedel noggrant innan du börjar använda Gazyva.

Denna broschyr besvarar några vanliga frågor om Gazyva. Den innehåller inte all tillgänglig 
information. Det ersätter inte att prata med din läkare eller apotekspersonal.

Alla läkemedel har risker och fördelar. Din läkare har vägt riskerna med att du använder Gazyva mot de fördelar som de 
förväntar sig att det kommer att ha för dig.

Om du är orolig för att använda detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Förvara denna bipacksedel tillsammans med 

läkemedlet. Du kan behöva läsa den igen.

Vad Gazyva används för

Gazyva tillhör en grupp läkemedel som kallas antineoplastiska (eller anti-cancer) medel. Det finns många 
olika klasser av antineoplastiska medel. Gazyva tillhör en klass som kallas monoklonala antikroppar. 
Monoklonala antikroppar är proteiner som specifikt känner igen och binder till andra unika proteiner i 
kroppen. Den aktiva ingrediensen i Gazyva kallas obinutuzumab.

Gazyva används för att behandla kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Det används också för att behandla 
avancerat follikulärt lymfom (FL) hos patienter som inte har behandlats tidigare, och indolent (långsamt 
växande) non-Hodgkin-lymfom (iNHL) hos patienter som inte längre svarar på behandling med ett annat 
läkemedel som kallas rituximab.

Gazyva känner igen och fäster vid ett protein som kallas CD20 som finns på ytan av vita blodkroppar 
som kallas B-lymfocyter. Under processen att binda till proteinet stoppas den onormala tillväxten av 
B-lymfocyterna. Det är de onormalt växande B-lymfocyterna som är ansvariga för sjukdomen.

För CLL används Gazyva tillsammans med kemoterapiläkemedlet klorambucil. För FL-patienter som inte har 
behandlats tidigare, och patienter med iNHL som inte längre svarar på rituximab, ges Gazyva först med 
cytostatika och sedan ensamt. För ytterligare information om de kemoterapiläkemedel som används tillsammans 
med Gazyva, fråga din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om information om konsumentmedicin (CMI) 
för dessa läkemedel.
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Fråga din läkare om du har några frågor om varför Gazyva har ordinerats åt dig. Din läkare 
kan ha skrivit ut Gazyva av en annan anledning.

Detta läkemedel är endast tillgängligt efter läkares recept.

Innan du får Gazyva

När du inte får ges Gazyva
Använd inte Gazyva om:

• om du har haft en allergisk reaktion mot Gazyva eller något av innehållsämnena som anges i slutet av denna 

bipacksedel

• om du har haft en allergisk reaktion mot något annat protein som är av musursprung Några av 
symptomen på en allergisk reaktion kan vara andfåddhet, väsande andning eller 
andningssvårigheter, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller andra delar av kroppen, utslag och/eller 
klåda eller nässelutslag på huden

• om förpackningen är trasig eller visar tecken på manipulering

• om utgångsdatumet (EXP) som är tryckt på förpackningen har passerat

Om du tar detta läkemedel efter att utgångsdatumet har passerat kanske det inte fungerar lika bra.

Innan du får Gazyva
Tala om för din läkare om:

• du har en infektion eller en historia av en återkommande eller långvarig infektion som 
hepatit B

Du kan ha en ökad risk att få en infektion under eller efter behandling med Gazyva.

• du tar eller tidigare har tagit läkemedel som kan påverka ditt immunförsvar, 
såsom kemoterapi eller immunsuppressiva läkemedel

Om du tar eller har tagit läkemedel som påverkar ditt immunförsvar kan du ha en ökad risk för 
infektioner. Det har rapporterats om en sällsynt, allvarlig hjärninfektion som kallas PML (progressiv 
multifokal leukoencefalopati) som vanligtvis drabbar personer med ett försvagat immunförsvar. Din 
chans att få PML kan vara högre om du behandlas med läkemedel som försvagar immunförsvaret, 
inklusive Gazyva. PML kan orsaka allvarlig funktionsnedsättning eller till och med dödsfall.

• du har en historia av hjärtsjukdom med hjärtarytmier (onormal hjärtslag),angina 
(bröstsmärta),hjärtsvikt eller en nyligen inträffad hjärtinfarkt

Din läkare kommer att övervaka dig noga under behandlingen med Gazyva.

• du tar medicin för att förhindra blodproppar

Gazyva kan minska antalet blodplättar i ditt blod, vilket kan orsaka livshotande blödningar.

• du tar medicin för att kontrollera blodtrycket

Eftersom Gazyva kan orsaka ett tillfälligt blodtrycksfall, kan din läkare råda dig att tillfälligt 
sluta ta ditt blodtrycksläkemedel innan du får Gazyva.

• du har en redan existerande lungsjukdom

Du kan ha en större chans att få andningssvårigheter under behandling med Gazyva.

Din läkare kommer att övervaka dig noga under behandlingen med Gazyva.
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• du har en njursjukdom
Du kan ha en större chans att uppleva en biverkning under behandling med Gazyva om dina 
njurar inte fungerar normalt.

Din läkare kommer att övervaka dig noga under behandlingen med Gazyva.

• du har en leversjukdom

Säkerheten och effekten av Gazyva har inte fastställts hos personer med leverproblem.
• du avser att ha eller har genomgått immunisering med något vaccin

Vissa vacciner ska inte ges samtidigt som Gazyva eller under månaderna efter att du fått 
Gazyva. Din läkare kommer att kontrollera om du ska ha några vacciner innan du får 
Gazyva.

• du är allergisk mot andra läkemedel eller andra ämnen som livsmedel, 
konserveringsmedel eller färgämnen

• du är gravid eller tänker bli gravid

Det är inte känt om Gazyva är skadligt för ett ofött barn. Det rekommenderas inte att du får 
Gazyva när du är gravid.
Om du är i fertil ålder, rekommenderas att du inte blir gravid förrän 18 månader efter 
avslutad behandling med Gazyva.
Om du är i fertil ålder, rekommenderas att du använder effektiva preventivmetoder under 
behandlingen och i upp till 18 månader efter avslutad behandling med Gazyva.

• du ammar eller planerar att amma

Det är inte känt om Gazyva går över i bröstmjölk. Det rekommenderas att du avbryter 
amningen medan du behandlas med Gazyva och i 18 månader efter din sista infusion av 
Gazyva.

Om du inte har berättat för din läkare om något av ovanstående, berätta för dem innan du börjar ta 
Gazyva.

Använd till barn
Säkerheten och effekten av Gazyva hos barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts.

Tar andra mediciner
Tala om för din läkare om du tar andra läkemedel, inklusive sådana som du har köpt utan 
recept från ett apotek, snabbköp eller hälsokostaffär.

Eftersom Gazyva kan orsaka ett tillfälligt blodtrycksfall, kan din läkare råda dig att tillfälligt 
sluta ta ditt blodtrycksläkemedel innan du får Gazyva.

Gazyva kan minska antalet blodplättar i ditt blod. Att ta medicin för att förhindra blodproppar medan du får 
Gazyva kan ytterligare minska antalet blodplättar. Detta kan orsaka livshotande blödningar. Din läkare 
kommer att övervaka dig noga under behandlingen med Gazyva.

Det är inte känt om Gazyva kommer att påverka ditt normala svar på ett vaccin.

Din läkare och apotekspersonal har mer information om läkemedel att vara försiktig med eller undvika när 
du tar Gazyva.

Hur Gazyva ges

Gazyva-CMI 20220117



Följ noggrant alla anvisningar som din läkare eller sjuksköterska ger 
dig. De kan skilja sig från informationen i denna bipacksedel.
Gazyva måste förberedas av en sjukvårdspersonal och kommer att ges på ett sjukhus eller en klinik av en läkare 
eller sjuksköterska.

Gazyva ges genom långsam infusion i en ven (intravenös (IV) infusion). Antalet infusioner du 
kommer att få beror på hur du svarar på behandlingen.

Innan du får Gazyva kommer du att få andra läkemedel för att minska svårighetsgraden av eventuella 
infusionsreaktioner.

För CLL
Den första infusionen: du kommer att få 100 mg Gazyva genom IV-infusion under 4 timmar.
Den andra infusionen: om den första infusionen tolererades väl kommer du att få 900 mg Gazyva som IV-
infusion. Varaktigheten av infusionen bestäms av din läkare.
Efterföljande infusioner: om den tidigare infusionen tolererades väl, kommer du att få 1000 
mg Gazyva som IV-infusion. Varaktigheten av infusionen bestäms av din läkare.
Du kommer att övervakas noga under varje infusion. Din läkare kan justera din infusion beroende på hur 
väl var och en tolereras.

För follikulärt lymfom
Den första infusionen: du kommer att få 1000 mg Gazyva genom IV-infusion.
Efterföljande infusioner: om den första infusionen tolererades väl kommer du att få 1000 mg Gazyva som 
IV-infusion. Varaktigheten av varje infusion och när du får infusionen kommer att bestämmas av din läkare.

Underhållsbehandling: om du svarar på den initiala behandlingen kan din läkare besluta att fortsätta 
din behandling med Gazyva. Du kan få Gazyva en gång varannan månad i upp till 2 år.

Om du missar en dos
Eftersom Gazyva ges under överinseende av din läkare är det osannolikt att du missar en dos. Men 
om du glömmer eller missar din tid för att få Gazyva, ska du inte vänta till nästa planerade dos utan 
boka ett nytt möte så snart som möjligt.

Om du får för mycket (överdos)
Eftersom Gazyva ges under överinseende av din läkare är det mycket osannolikt att du kommer att få för 
mycket. Men om du upplever några biverkningar efter att du har fått Gazyva, tala omedelbart för din läkare.

Medan du får Gazyva

Saker du måste göra
Tala omedelbart om för din läkare eller sjuksköterska om du har några tecken eller symtom på en 

infusionsreaktion eller allergisk reaktion eller hjärtproblem.

Vissa tecken och symtom kan inkludera:
• svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg med andningssvårigheter
• svullnad av andra delar av din kropp
• andnöd, väsande andning eller andningssvårigheter
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• utslag, klåda eller nässelutslag på huden

• mår illa (illamående)
• feber, frossa
• känner mig trött

• huvudvärk
• bröstsmärta

• onormal eller oregelbunden hjärtrytm

Berätta för din partner eller vårdgivare att du får Gazyva och be dem berätta om de märker några 
förändringar i din rörelse eller ditt beteende. Om de märker några förändringar ska du omedelbart 
berätta om dem för din läkare.
Din läkare kan behöva utföra några tester och ändra din behandling.

Berätta för alla läkare, tandläkare och farmaceuter som behandlar dig att du får Gazyva.

Tala om för din läkare om du blir gravid eller tänker bilda familj medan du får Gazyva, om du 
tänker amma medan du får Gazyva eller om du tänker vaccinera ditt barn och var gravid med 
ditt barn medan du fick Gazyva.

Se till att hålla alla dina möten med din läkare så att dina framsteg kan kontrolleras.

Din läkare kommer att utföra regelbundna blodprover.

Saker du inte får göra
Avbryt inte din Gazyva-behandling utan att först tala med din läkare. Tala 
om för din läkare om du känner att Gazyva inte hjälper ditt tillstånd.

Ta inte några andra läkemedel, oavsett om de kräver recept eller inte utan att först tala om för din läkare 
eller rådgöra med en apotekspersonal.

Saker att vara försiktig med
Var försiktig när du kör bil eller använder maskiner tills du vet hur Gazyva påverkar dig. 
Gazyva orsakar i allmänhet inga problem med din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Men 
om du upplever någon av reaktionerna som anges under avsnittetSaker du måste göradu bör avstå 
från att köra bil eller använda maskiner tills reaktionen upphör.

Bieffekter

Tala om för din läkare eller sjuksköterska så snart som möjligt om du inte mår bra när du får 
Gazyva.
Gazyva hjälper de flesta med KLL eller follikulärt lymfom men det kan ha oönskade biverkningar hos 
vissa personer.

Alla mediciner kan ha biverkningar. Ibland är de seriösa, för det mesta inte. Du kan behöva 
läkarvård om du får några av biverkningarna.

Om du är 65 år eller äldre eller har problem med dina njurar kan du ha en ökad chans att få 
biverkningar.

Gazyva-CMI 20220117



Be din läkare eller apotekspersonal svara på eventuella frågor du kan ha.

Bli inte orolig av följande listor över biverkningar. Du 
kanske inte upplever någon av dem.

Under en infusion
Tala omedelbart om för din läkare eller sjuksköterska om du märker något av följande när du får en 
infusion:

• svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg med andningssvårigheter
• svullnad av andra delar av din kropp
• andnöd, väsande andning eller andningssvårigheter
• hudproblem inklusive hudutslag, klåda eller nässelutslag, härdade eller missfärgade hudskador som 

kan öka i storlek
• kräkningar eller illamående (illamående)

• feber, rodnad eller frossa
• diarre
• hosta eller irritation i halsen

• känner mig trött

• huvudvärk
• bröstsmärta
• blödningar eller blåmärken mer än normalt
• yrsel eller yrsel
• onormal eller oregelbunden hjärtrytm

Dessa kan vara allvarliga biverkningar. Du kan behöva läkarvård.

Efter en infusion
Berätta omedelbart för din läkare eller gå till olycksfall och akut på ditt närmaste sjukhus om du 
märker något av följande:

• svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg med andningssvårigheter
• svullnad av andra delar av din kropp
• andnöd, väsande andning eller andningssvårigheter
• utslag, klåda eller nässelutslag på huden

• magkramper eller smärtor
• svår eller blodig diarré
• illamående och kräkningar inklusive kräkningar av blod eller material som ser ut som kaffesump
• onormal blödning, från någon del av kroppen
• onormala blåmärken

• blodproppar

• yrsel eller yrselfeber, frossa
• kraftig hosta
• onormal eller oregelbunden hjärtrytm

• bröstsmärta

• en eller en kombination av följande: förvirring, desorientering eller minnesförlust, förändringar 
i hur du rör dig, går eller pratar, minskad styrka eller progressiv svaghet i kroppen, suddig eller 
förlust av synen.

Dessa kan vara allvarliga biverkningar. Du kan behöva läkarvård.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du märker något av följande:
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• frekventa infektioner som feber, svår frossa, luftvägsinfektioner (inklusive lunginflammation), 
bältros, munsår eller urinvägsinfektioner

• smärta i mun eller svalg
• rinnande eller täppt näsa eller täppt bröst

• led-, skelett- eller muskelvärk
• ryggsmärtor eller smärta i armar eller ben

• huvudvärk
• diarré, förstoppning, obehag eller smärta i buken, eller hemorrojder
• urininkontinens eller smärta
• ökad vikt
• envis hosta
• håravfall
• kliande hud

• sömnlöshet och/eller trötthet
• känner sig deprimerad eller orolig

• hudförändringar – missfärgning, ovanliga utväxter eller utseende

Detta är inte en komplett lista över alla möjliga biverkningar. Din läkare eller apotekspersonal har en mer komplett lista. Andra 

kan förekomma hos vissa personer och det kan finnas några biverkningar som ännu inte är kända.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du märker något annat som får dig att må illa, även om det inte finns 

med på denna lista.

Fråga din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du inte förstår något i den här listan.

Produktbeskrivning

Lagring
Gazyva kommer att förvaras på apoteket eller på sjukhusavdelningen i kylskåp vid en temperatur 
mellan 2°C och 8°C.

Tillgänglighet
Gazyva tillhandahålls som en endosflaska av glas innehållande 40 ml lösning för intravenös 
infusion (25 mg/ml). Det späds före infusion i en ven.

Hur Gazyva ser ut
Gazyva är en klar, färglös till lätt brunaktig vätska.

Ingredienser
Varje injektionsflaska med Gazyva innehåller 1000 mg av den aktiva ingrediensenobinutuzumab. Den innehåller även:

• histidin
• histidinhydrokloridmonohydrat
• trehalosdihydrat
• poloxamer 188

Sponsordetaljer

Gazyva levereras i Nya Zeeland av:
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Roche Products (New Zealand) Limited 
PO Box 109113
Ny marknad
Auckland 1149
NYA ZEELAND

Medicinska förfrågningar: 0800 276 243

Förberedelsedatum

Denna broschyr utarbetades den 20 december 2021
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