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Obinutuzumab
1000 มก. ใน 40 มล. เข้มข้นสําหรับสารละลายสําหรับการแช่

มีอะไรอยู่ในแผ่นพับนี้

โปรดอ่านเอกสารนีอ้ย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้ Gazyva

แผ่นพับนีต้อบคําถามทั่วไปเกี่ยวกับ Gazyva ไม่มีข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด ไม่ใช้แทนการพูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรของ
คุณ

ยาทั้งหมดมีความเสี่ยงและผลประโยชน์ แพทยข์องคุณได้ชั่งนํ้าหนักความเสี่ยงของการใช้ Gazyva กับผลประโยชน์ทีค่าดว่า
จะมีต่อคุณ

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้ยานี้ ให้ปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกรของคุณ

เก็บเอกสารนี้พร้อมกับยา คุณอาจต้องอ่าน
อีกครั้ง

Gazyva ใชส้ําหรับอะไร

Gazyva อยู่ในกลุ่มยาทีเ่รียกว่ายาต้านมะเร็ง (หรือต้านมะเร็ง) สารต้านเนื้องอกมีหลายประเภท Gazyva อยู่ในคลาสทีเ่รียก
ว่าโมโนโคลนอลแอนติบอดี โมโนโคลนัลแอนติบอดีเป็นโปรตีนที่จดจําและจับกับโปรตีนที่มลีักษณะเฉพาะอื่นๆ ในร่างกายโดย
เฉพาะ สารออกฤทธิใ์น Gazyva เรียกว่า obinutuzumab

Gazyva ใชร้ักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocytic leukemia (CLL) นอกจากนี้ยังใช้ในการรักษามะเร็งต่อมนํ้าเห
ลืองฟอลลิคูลารข์ั้นสูง (FL) ในผู้ป่วยทีไ่ม่ไดร้ับการรักษามาก่อน และมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน (iNHL) ที่ไม่
ค่อยโตช้า (โตช้า) ในผูป้่วยที่ไมต่อบสนองต่อการรักษาด้วยยาอื่นที่เรียกว่าริตูซิแมบอีกต่อไป

Gazyva รับรู้และยึดติดกับโปรตีนที่เรียกว่า CD20 ซึ่งพบได้บนผิวเซลลเ์ม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า B lymphocytes ในระหว่าง
กระบวนการจับกับโปรตีน การเจริญเติบโตผิดปกตขิองบลีิมโฟไซต์จะหยุดลง เป็นเซลลล์ิมโฟไซต์ B ทีเ่ติบโตผิดปกตซิึ่งเป็น
สาเหตุของโรค

สําหรับ CLL Gazyva จะใช้กับยาเคมบีําบัด chlorambucil สําหรับผูป้่วย FL ที่ไม่ได้รับการรักษามาก่อน และผู้ป่วยที่มี iNHL 
ซึ่งไม่ตอบสนองต่อ rituximab อีกต่อไป Gazyva จะได้รับยาเคมบีําบัดก่อนแล้วจึงใหย้าด้วยตนเอง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับยาเคมีบําบัดทีใ่ช้กับ Gazyva โปรดสอบถามจากแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรสําหรับข้อมูลยาสําหรับผูบ้ริโภค (CMI) 
สําหรับยาเหล่านี้
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ถามแพทย์ของคุณหากคุณมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับสาเหตุที่ Gazyva ถูกกําหนดใหคุ้ณ แพทย์ของคุณอาจกําหนดให้ 
Gazyva ด้วยเหตุผลอื่น

ยานีใ้ช้ได้เฉพาะเมื่อมใีบสั่งแพทยเ์ท่านั้น

ก่อนที่คุณจะได้รับ Gazyva

เมื่อคุณต้องไม่รับกาซีวา
อย่าใช้ Gazyva หาก:

• หากคุณมีอาการแพ้ Gazyva หรือส่วนผสมใด ๆ ที่ระบุไวท้ีส่่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้

• หากคุณมีอาการแพ้โปรตีนอื่นๆ ที่มีต้นกําเนิดจากเมาส์ อาการแพบ้างอย่างอาจรวมถึง หายใจลําบาก หายใจมี
เสียงหวีดหรือหายใจลําบาก บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้นหรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ผื่นและ/หรือมีอาการคันหรือ
ลมพิษทีผ่ิวหนัง

• หากบรรจภุัณฑข์าดหรือมีสัญญาณของการปลอมแปลง

• ถ้าวันหมดอายุ (EXP) ที่พิมพ์บนแพ็คผ่านไปแล้ว
หากคุณทานยานีห้ลังจากวันหมดอายุก็อาจไม่ได้ผลเช่นกัน

ก่อนที่คุณจะได้รับ Gazyva
บอกแพทย์หาก:

• คุณมีการติดเชื้อหรือมีประวัติการติดเชื้อซํ้าหรือระยะยาว เช่น ไวรัสตับอักเสบบี

คุณอาจมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อเพิ่มขึ้นในระหว่างหรือหลังการรักษาด้วย Gazyva

• คุณกําลังรับประทานหรือเคยใช้ยาที่อาจส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณ เช่น เคมีบําบัดหรือยากด
ภูมิคุ้มกัน

หากคุณกําลังรับประทานหรือเคยทานยาที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณ คุณอาจมีความเสี่ยงทีจ่ะติดเชื้อเพิ่มขึ้น 
มีรายงานการติดเชื้อในสมองทีห่ายากและร้ายแรงทีเ่รียกว่า PML (progressive multifocal 
leucoencephalopathy) ซึ่งมักส่งผลต่อผู้ทีม่รีะบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ โอกาสทีจ่ะได้รับ PML อาจสูงขึ้นหากคุณได้
รับการรักษาด้วยยาทีท่ําให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ รวมทั้ง Gazyva PML สามารถทําให้ทุพพลภาพรุนแรงหรือถึงแก่
ชีวิตได้

• คุณมีประวัตโิรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (หัวใจเต้นผิดปกติ),โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (เจ็บหน้าอก),ภาวะหัวใจล้ม
เหลวหรือหัวใจวายเมื่อเร็ว ๆ นี้

แพทย์ของคุณจะดูแลคุณอย่างใกล้ชิดระหว่างการรักษาด้วย Gazyva
• คุณกําลังทานยาป้องกันลิ่มเลือด

Gazyva สามารถลดจํานวนเกล็ดเลือดในเลือดของคุณ ซึ่งอาจทําให้เลือดออกถึงชีวิตได้

• คุณกําลังทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต

เนื่องจาก Gazyva อาจทําให้ความดันโลหิตของคุณลดลงชั่วคราว แพทย์ของคุณอาจแนะนําใหคุ้ณหยุดใชย้าลด
ความดันโลหิตชั่วคราวก่อนทีคุ่ณจะได้รับ Gazyva

• คุณเป็นโรคปอดอยูแ่ล้ว
คุณอาจมีโอกาสหายใจลําบากมากขึ้นระหว่างการรักษาด้วย Gazyva

แพทยข์องคุณจะดูแลคุณอย่างใกล้ชิดระหว่างการรักษาด้วย Gazyva
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• คุณเป็นโรคไต
คุณอาจมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงมากขึ้นระหว่างการรักษาด้วย Gazyva หากไตของคุณทํางานไม่ปกติ

แพทย์ของคุณจะดูแลคุณอย่างใกล้ชิดระหว่างการรักษาด้วย Gazyva

• คุณเป็นโรคตับ

ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ Gazyva ยังไม่ได้รับการยอมรับในผูท้ี่มีปัญหาเกี่ยวกับตับ
• คุณตั้งใจที่จะมีหรือเคยสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนใด ๆ

ไม่ควรใหว้ัคซีนบางชนิดในเวลาเดียวกันกับ Gazyva หรือในเดือนหลังจากที่คุณได้รับ Gazyva แพทย์ของคุณจะ
ตรวจสอบว่าคุณควรมวีัคซีนใด ๆ ก่อนที่คุณจะได้รับ Gazyva

• คุณแพย้าอื่น ๆ หรือสารอื่น ๆ เช่นอาหารสารกันบูดหรือสีย้อม

• คุณกําลังตั้งครรภห์รือตั้งใจที่จะตั้งครรภ์

ไม่ทราบว่า Gazyva เป็นอันตรายต่อทารกในครรภห์รือไม่ ไม่แนะนําให้คุณให้ Gazyva ในขณะที่คุณตั้งครรภ์

หากคุณมีศักยภาพในการมีบุตร ขอแนะนําว่าอย่าตั้งครรภเ์ป็นเวลา 18 เดือนหลังจากสิ้นสุดการรักษาด้วย 
Gazyva
หากคุณมีศักยภาพในการมีบุตร ขอแนะนําใหใ้ช้วิธกีารคุมกําเนิดทีม่ปีระสิทธิผลในระหว่างการรักษาและนานถึง 18 
เดือนหลังจากสิ้นสุดการรักษาด้วย Gazyva

• คุณกําลังให้นมบุตรหรือวางแผนที่จะให้นมลูก

ไม่ทราบว่า Gazyva ผ่านเข้าสู่นํ้านมแม่หรือไม่ ขอแนะนําใหคุ้ณหยุดใหน้มแม่ในขณะที่คุณรับการรักษาด้วย 
Gazyva และเป็นเวลา 18 เดือนหลังจากที่คุณให้ Gazyva ครั้งสุดท้าย

หากคุณยังไม่ไดแ้จ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเริ่มใช้ยากาซวีา

ใช้ในเด็ก
ความปลอดภัยและประสิทธิผลของ Gazyva ในเด็กและวัยรุ่นทีม่ีอายุตํ่ากว่า 18 ปียังไม่ไดร้ับการจัดตั้งขึ้น

กินยาตัวอื่น
แจ้งแพทย์หากคุณกําลังใช้ยาอื่นๆ รวมถึงยาที่คุณซื้อโดยไม่มใีบสั่งยาจากร้านขายยา ซเูปอร์มาร์เก็ต หรือร้านขาย
อาหารเพื่อสุขภาพ

เนื่องจาก Gazyva อาจทําใหค้วามดันโลหิตของคุณลดลงชั่วคราว แพทย์ของคุณอาจแนะนําใหคุ้ณหยุดใช้ยาลดความ
ดันโลหิตชั่วคราวก่อนที่คุณจะไดร้ับ Gazyva

Gazyva สามารถลดจํานวนเกล็ดเลือดในเลือดของคุณได้ การใชย้าเพื่อป้องกันลิ่มเลือดในขณะทีคุ่ณไดร้ับ Gazyva อาจลด
จํานวนเกล็ดเลือดเพิ่มเติม ซึ่งอาจทําใหเ้ลือดออกถึงชีวิตได้ แพทยข์องคุณจะดูแลคุณอย่างใกลช้ิดระหว่างการรักษาด้วย 
Gazyva

ไม่ทราบว่า Gazyva จะส่งผลต่อการตอบสนองต่อวัคซีนตามปกตขิองคุณหรือไม่

แพทยแ์ละเภสัชกรของคุณมขี้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาทีต่้องระวังหรือหลีกเลี่ยงในขณะที่รับประทาน Gazyva

Gazyva ได้รับอย่างไร
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ปฏิบัติตามคําแนะนําทีแ่พทย์หรือพยาบาลกําหนดให้คุณอย่างระมัดระวัง อาจแตกต่าง
ไปจากข้อมูลในเอกสารฉบับนี้
Gazyva ต้องเตรยีมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและจะได้รับในโรงพยาบาลหรือคลินิกโดยแพทย์หรือพยาบาล

Gazyva ได้รับการฉีดเข้าเส้นเลือดดําอย่างช้าๆ (ฉีดเข้าเส้นเลือดดํา (IV)) จํานวนเงินทุนทีคุ่ณจะได้รับขึ้นอยู่กับว่าคุณตอบ
สนองต่อการรักษาอย่างไร

ก่อนที่คุณจะได้รับ Gazyva คุณจะได้รับยาอื่น ๆ เพื่อช่วยลดความรุนแรงของปฏิกิริยาการใหย้าที่เป็นไปได้

สําหรับ CLL

การแช่ครั้งแรก: คุณจะได้รับ Gazyva 100 มก. โดยการฉีดเข้าเส้นเลือดดําเป็นเวลา 4 ชั่วโมง
การแช่ครั้งที่สอง: หากการฉีดยาครั้งแรกสามารถทนต่อยาได้ดี คุณจะได้รับ Gazyva 900 มก. โดยการฉีดเข้าเส้นเลือดดํา 
ระยะเวลาของการแช่จะถูกกําหนดโดยแพทย์ของคุณ
เงินทุนที่ตามมา: หากการแชค่รั้งก่อนสามารถทนได้ดี คุณจะได้รับ Gazyva 1,000 มก. โดยการฉีด IV ระยะเวลาของ
การแช่จะถูกกําหนดโดยแพทย์ของคุณ
คุณจะไดร้ับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในระหว่างการให้ยาแต่ละครั้ง แพทย์ของคุณอาจปรับการแช่ของคุณขึ้นอยู่กับว่าแต่ละ
คนสามารถทนต่อไดด้ีเพียงใด

สําหรับมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองฟอลลิคูลาร์

การแช่ครั้งแรก: คุณจะได้รับ Gazyva 1000 มก. โดยการฉีดเข้าเส้นเลือดดํา
เงินทุนที่ตามมา: หากการฉีดยาครั้งแรกสามารถทนต่อยาได้ดี คุณจะได้รับ Gazyva 1000 มก. โดยการฉีดเข้าเส้นเลือดดํา 
ระยะเวลาของการให้ยาแต่ละครั้งและเมื่อคุณไดร้ับการฉีดยาจะถูกกําหนดโดยแพทย์ของคุณ

การบํารุงรักษา: หากคุณตอบสนองต่อการรักษาเบื้องต้น แพทย์ของคุณอาจตัดสินใจรักษาด้วย Gazyva ต่อไป คุณอาจได้
รับ Gazyva ทุกๆ 2 เดือนนานถึง 2 ปี

หากคุณพลาดการทานยา
เนื่องจาก Gazyva ได้รับภายใต้การดูแลของแพทย์ คุณจึงไม่พลาดที่จะทานยา อย่างไรก็ตาม หากคุณลืมหรือพลาดการนัด
หมายเพื่อรับ Gazyva คุณไม่ควรรอจนกว่าจะถึงขนาดยาทีว่างแผนไว้ครั้งต่อไป แต่ควรนัดหมายอีกครั้งโดยเร็วที่สุด

หากคุณได้รับมากเกินไป (ยาเกินขนาด)
เนื่องจาก Gazyva ได้รับภายใต้การดูแลของแพทย์ จึงไม่น่าเป็นไปได้มากที่คุณจะได้รับมากเกินไป อย่างไรก็ตาม หากคุณ
พบผลข้างเคียงหลังจากได้รับยา Gazyva ให้แจ้งแพทย์ทันที

ในขณะทีคุ่ณได้รับ Gazyva

สิ่งที่ต้องทํา
แจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบทันทีหากคุณมีอาการหรืออาการแสดงของปฏิกิริยาการให้ยาหรืออาการแพ้ 
หรือปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ
อาการและอาการแสดงบางอย่างอาจรวมถึง:

• ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือคอบวม หายใจลําบาก
• อาการบวมของส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย
• หายใจถี่, หายใจดังเสียงฮืด ๆ หรือหายใจลําบาก
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• ผื่นคันหรือลมพิษบนผิวหนัง
• รู้สึกไม่สบาย (คลื่นไส)้
• ไข้ หนาวสั่น
• รู้สึกเหนื่อย
• ปวดหัว
• อาการเจ็บหน้าอก

• การเต้นของหัวใจผิดปกติหรือผิดปกติ

บอกคู่หูหรือผู้ดูแลของคุณว่าคุณได้รับ Gazyva และขอให้พวกเขาบอกคุณหากพวกเขาสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง
ในการเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมของคุณ หากสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ คุณควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

แพทยข์องคุณอาจต้องทําการทดสอบบางอย่างและเปลี่ยนแปลงการรักษาของคุณ

บอกแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรทุกคนที่รักษาคุณว่าคุณได้รับ Gazyva

แจ้งให้แพทย์ประจําตัวของคุณทราบหากคุณตั้งครรภ์หรือตั้งใจที่จะสร้างครอบครัวในขณะที่ไดร้ับ Gazyva หากคุณ
ต้องการให้นมลูกขณะรับ Gazyva หรือหากคุณตั้งใจจะฉีดวัคซีนให้ลูกน้อยและตั้งครรภก์ับลูกน้อยของคุณขณะรับ 
Gazyva

อย่าลืมเก็บการนัดหมายทั้งหมดของคุณกับแพทยเ์พื่อให้สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของคุณได้

แพทยข์องคุณจะทําการตรวจเลือดเป็นประจํา

สิ่งที่ห้ามทํา
อย่าหยุดการรักษาด้วย Gazyva โดยไม่ไดป้รึกษาแพทยก์่อน บอกแพทย์หากคุณรู้สึกว่า 
Gazyva ไมช่่วยให้อาการของคุณดีขึ้น

ห้ามใช้ยาอื่นใด ไมว่่าจะต้องมีใบสั่งยาหรือไมก่็ตาม โดยไม่ไดแ้จ้งให้แพทย์ทราบก่อนหรือปรึกษากับเภสัชกรก่อน

สิ่งที่ต้องระวัง
ระวังการขับรถหรือใช้เครื่องจักรจนกว่าคุณจะรู้ว่า Gazyva ส่งผลต่อคุณอย่างไร โดยทั่วไป Gazyva จะไมท่ําให้
เกิดปัญหากับความสามารถในการขับหรือใชง้านเครื่องจักรของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณพบปฏิกิริยาใด ๆ ที่ระบไุว้ใน
หัวข้อสิ่งที่ต้องทําคุณควรละเว้นจากการขับรถหรือใชเ้ครื่องจักรจนกว่าปฏิกิริยาจะหยุด

ผลข้างเคียง

บอกแพทย์หรือพยาบาลของคุณโดยเร็วที่สุดหากคุณรู้สึกไม่สบายในขณะทีร่ับ Gazyva

Gazyva ช่วยคนส่วนใหญ่ทีเ่ป็น CLL หรือมะเร็งต่อมนํ้าเหลืองฟอลลิคูลาร์ แต่อาจมีผลข้างเคียงทีไ่ม่ต้องการในบางคน

ยาทุกชนิดอาจมีผลข้างเคียง บางครั้งก็จริงจัง ส่วนใหญไ่ม่ คุณอาจต้องไปพบแพทย์หากคุณได้รับผลข้างเคียง

หากคุณอายุ 65 ปขีึ้นไปหรือมีปัญหาเกี่ยวกับไต คุณอาจมโีอกาสได้รับผลข้างเคียงเพิ่มขึ้น
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ขอให้แพทย์หรือเภสัชกรตอบคําถามที่คุณอาจมี

อย่าตื่นตระหนกกับรายการผลข้างเคียงต่อไปนี้ คุณอาจไม่พบ
ประสบการณ์ใด ๆ

ในระหว่างการแช่
แจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบทันที หากคุณสังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้ขณะรับยา:

• ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือคอบวม หายใจลําบาก
• อาการบวมของส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย
• หายใจถี่, หายใจดังเสียงฮืด ๆ หรือหายใจลําบาก
• ปัญหาผิว ได้แก่ ผื่น คัน หรือลมพิษ แผลที่ผิวหนังแข็งหรือเปลี่ยนสี ซึ่งอาจเพิ่มขนาดขึ้น

• อาเจียนหรือรู้สึกไม่สบาย (คลื่นไส)้
• มีไข้ หน้าแดง หรือหนาวสั่น
• ท้องเสีย
• ไอหรือระคายเคืองคอ
• รู้สึกเหนื่อย
• ปวดหัว
• อาการเจ็บหน้าอก

• มีเลือดออกหรือชํ้ามากกว่าปกติ
• อาการวิงเวียนศีรษะหรือวิงเวียนศีรษะ
• การเต้นของหัวใจผิดปกติหรือผิดปกติ

สิ่งเหล่านีอ้าจเป็นผลข้างเคียงที่ร้ายแรง คุณอาจต้องไปพบแพทย์

หลังจากการแช่
แจ้งให้แพทย์ทราบทันทีหรือไปที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่โรงพยาบาลใกลบ้้านคุณ หากคุณสังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้:

• ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือคอบวม หายใจลําบาก
• อาการบวมของส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย
• หายใจถี่, หายใจดังเสียงฮืด ๆ หรือหายใจลําบาก
• ผื่นคันหรือลมพิษบนผิวหนัง
• ปวดท้องหรือปวดท้อง
• ท้องเสียรุนแรงหรือเป็นเลือด
• คลื่นไส้ อาเจียน อาเจียนเป็นเลือด หรือวัสดุทีดู่เหมือนกากกาแฟ
• เลือดออกผิดปกตจิากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
• ชํ้าผิดปกติ
• ลิ่มเลือด
• อาการวิงเวียนศีรษะหรือหน้ามืดไข้ หนาวสั่น
• ไอรุนแรง
• การเต้นของหัวใจผิดปกติหรือผิดปกติ
• อาการเจ็บหน้าอก

• หนึ่งหรือหลายสิ่งต่อไปนี:้ ความสับสน อาการเวียนศีรษะหรือการสูญเสียความทรงจํา การเปลี่ยนแปลงวิธกีาร
เคลื่อนไหว เดินหรือพูดคุย ความแรงที่ลดลงหรือความอ่อนแอที่เพิ่มขึ้นในร่างกายของคุณ ภาพซ้อนหรือสูญเสีย
การมองเห็น

สิ่งเหล่านี้อาจเป็นผลข้างเคียงทีร่้ายแรง คุณอาจต้องไปพบแพทย์

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณหากคุณสังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้:
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• การติดเชื้อบ่อยครั้ง เช่น มีไข้ หนาวสั่นรุนแรง การติดเชื้อทางเดินหายใจ (รวมถึงปอดบวม) โรคงูสวัด แผลในปาก 
หรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

• เจ็บปากหรือคอ
• นํ้ามูกไหลหรือคัดจมูกหรือคัดหน้าอก
• ปวดข้อ กระดูก หรือกล้ามเนื้อ
• ปวดหลังหรือปวดแขนหรือขา
• ปวดหัว
• ท้องร่วง ท้องผูก ไมส่บายท้องหรือปวดท้อง หรือริดสีดวงทวาร
• กลั้นปัสสาวะไม่อยูห่รือปวด
• นํ้าหนักขึ้น
• ไอเรื้อรัง
• ผมร่วง
• คันผิวหนัง
• นอนไม่หลับและ/หรือรู้สึกเหนื่อย
• รู้สึกหดหู่หรือวิตกกังวล
• การเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง – การเปลี่ยนสี, การเติบโตหรือลักษณะที่ผิดปกติ

นี่ไม่ใช่รายการผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ทั้งหมด แพทย์หรือเภสัชกรของคุณมีรายการที่สมบูรณก์ว่านี้ คนอื่นอาจเกิดขึ้นในบาง
คนและอาจมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ยังไม่ทราบ

แจ้งแพทยห์รือเภสัชกรของคุณหากคุณสังเกตเห็นสิ่งอื่นทีท่ําให้คุณรู้สึกไม่สบาย แม้ว่าจะไม่ไดอ้ยู่ในรายการนี้ก็ตาม

ถามแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรของคุณ หากคุณไม่เข้าใจสิ่งใดในรายการนี้

รายละเอียดสินค้า

พื้นที่จัดเก็บ
Gazyva จะถูกเก็บไวใ้นร้านขายยาหรือในหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลในตู้เย็นทีอุ่ณหภูมิระหว่าง 2 ° C ถึง 8 ° C

มีจําหน่าย
Gazyva จัดทําเป็นขวดแก้วขนาดเดียวที่มีสารละลาย 40 มล. สําหรับการฉีดยาเข้าเส้นเลือดดํา (25 มก. / มล.) จะเจือจาง
ก่อนนําไปแช่ในหลอดเลือดดํา

Gazyva มลีักษณะอย่างไร
Gazyva เป็นของเหลวใสไม่มสีีถึงนํ้าตาลเล็กน้อย

วัตถุดิบ
Gazyva แต่ละขวดมสีารออกฤทธิ์ 1,000 มกobinutuzumab. นอกจากนีย้ังมี:

• ฮิสติดีน
• ฮิสติดีน ไฮโดรคลอไรด์ โมโนไฮเดรต
• ทรฮีาโลสไดไฮเดรต
• poloxamer 188

รายละเอียดสปอนเซอร์

Gazyva จัดจําหน่ายในนิวซีแลนดโ์ดย:
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Roche Products (นิวซีแลนด)์ Limited PO 
Box 109113
นิวมาร์เก็ต
โอ๊คแลนด์ 1149
นิวซีแลนด์

สอบถามข้อมูลทางการแพทย์: 0800 276 243

วันที่เตรียมการ

แผ่นพับนี้จัดทําขึ้นเมื่อ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กาซีวา-CMI 20122017


