
Tüketici İlaç Bilgileri

Gazyva-

Obinutuzumab
40 mL konsantre infüzyonluk çözelti içinde 1000 mg

Bu broşürde neler var?

Gazyva'yı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu broşürü dikkatlice okuyunuz.

Bu broşür Gazyva hakkında bazı yaygın soruları yanıtlamaktadır. Mevcut bilgilerin tümünü 
içermiyor. Doktorunuz veya eczacınız ile konuşmanın yerini tutmaz.

Tüm ilaçların riskleri ve faydaları vardır. Doktorunuz, Gazyva'yı kullanmanızın risklerini, sizin için 
sağlayacağını düşündükleri yararlarla karşılaştırdı.

Bu ilacı kullanmakla ilgili herhangi bir endişeniz varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu broşürü ilaç ile beraber saklayın. 
Tekrar okumanız gerekebilir.

Gazyva ne için kullanılır?

Gazyva, anti-neoplastik (veya kanser önleyici) maddeler olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir. Anti-
neoplastik ajanların birçok farklı sınıfı vardır. Gazyva, monoklonal antikorlar adı verilen bir sınıfa aittir. 
Monoklonal antikorlar, vücuttaki diğer benzersiz proteinleri spesifik olarak tanıyan ve bunlara bağlanan 
proteinlerdir. Gazyva'daki aktif bileşene obinutuzumab denir.

Gazyva, kronik lenfositik lösemiyi (KLL) tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca daha önce tedavi 
görmemiş hastalarda ileri foliküler lenfoma (FL) ve rituximab adı verilen başka bir ilaçla tedaviye 
artık yanıt vermeyen hastalarda indolent (yavaş büyüyen) Hodgkin dışı lenfoma (iNHL) tedavisinde 
kullanılır.

Gazyva, B lenfositleri olarak bilinen beyaz kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan CD20 adlı bir proteini 
tanır ve ona bağlanır. Proteine   bağlanma sürecinde B lenfositlerinin anormal büyümesi durdurulur. 
Hastalıktan sorumlu olan anormal şekilde büyüyen B lenfositleridir.

KLL için Gazyva kemoterapi ilacı klorambusil ile birlikte kullanılır. Daha önce tedavi görmemiş FL 
hastalarına ve artık rituximab'a yanıt vermeyen iNHL hastalarına Gazyva önce kemoterapi ilaçları ile 
birlikte ve ardından tek başına verilir. Gazyva ile birlikte kullanılan kemoterapi ilaçları hakkında daha 
fazla bilgi için lütfen bu ilaçlara ilişkin Tüketici İlaç Bilgileri (CMI) için doktorunuza, hemşirenize veya 
eczacınıza danışınız.
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GAZYVA'nın size neden reçete edildiğine ilişkin herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorunuz. 
Doktorunuz GAZYVA'yı başka bir nedenle reçete etmiş olabilir.

Bu ilaç sadece doktor reçetesi ile mevcuttur.

Gazyva verilmeden önce

Size Gazyva verilmemesi gerektiğinde
GAZYVA'yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Gazyva'ya veya bu kullanma talimatının sonunda listelenen bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik reaksiyonunuz 

olduysa

• Fare kaynaklı diğer proteinlere karşı alerjik reaksiyon gösterdiyseniz Alerjik reaksiyon 
belirtilerinden bazıları nefes darlığı, hırıltılı solunum veya nefes almada zorluk, yüzde, 
dudaklarda, dilde veya vücudun diğer bölümlerinde şişme, deride kızarıklık ve/veya kaşıntı veya 
kurdeşen içerebilir.

• paket yırtılmışsa veya kurcalanma belirtileri gösteriyorsa

• paketin üzerinde yazılı olan son kullanma tarihi (EXP) geçmişse
Bu ilacı son kullanma tarihi geçtikten sonra alırsanız da işe yaramayabilir.

Gazyva verilmeden önce
Aşağıdaki durumlarda doktorunuza söyleyiniz:

• Bir enfeksiyonunuz varsa veya Hepatit B gibi tekrarlayan veya uzun süreli bir enfeksiyon geçmişiniz 
varsa

GAZYVA tedavisi sırasında veya sonrasında enfeksiyon kapma riskiniz artabilir.

• Kemoterapi veya bağışıklık baskılayıcı ilaçlar gibi bağışıklık sisteminizi 
etkileyebilecek ilaçlar alıyorsanız veya daha önce aldınız

Bağışıklık sisteminizi etkileyen ilaçlar alıyorsanız veya aldıysanız, enfeksiyon riskiniz artabilir. 
PML (ilerleyici multifokal lökoensefalopati) adı verilen ve genellikle bağışıklık sistemi zayıf olan 
insanları etkileyen, nadir görülen, ciddi bir beyin enfeksiyonu raporları vardır. GAZYVA da 
dahil olmak üzere bağışıklık sistemini zayıflatan ilaçlarla tedavi ediliyorsanız, PML alma 
şansınız daha yüksek olabilir. PML ciddi sakatlığa ve hatta ölüme neden olabilir.

• Kardiyak aritmiler (kalbin anormal atışı) ile birlikte kalp hastalığı öykünüz varsa,
anjina (göğüs ağrısı),kalp yetmezliği veya yeni bir kalp krizi

Doktorunuz GAZYVA ile tedaviniz sırasında sizi yakından takip edecektir.
• kan pıhtılarını önlemek için ilaç alıyorsanız

Gazyva, kanınızdaki trombosit sayısını azaltabilir ve bu da yaşamı tehdit eden kanamalara neden 
olabilir.

• kan basıncını kontrol etmek için ilaç alıyorsun

GAZYVA kan basıncınızda geçici bir düşüşe neden olabileceğinden, doktorunuz size GAZYVA 
verilmeden önce kan basıncı ilacınızı geçici olarak kesmenizi tavsiye edebilir.

• önceden var olan akciğer hastalığınız var

GAZYVA ile tedavi sırasında nefes almada zorluk yaşama olasılığınız daha yüksek olabilir.

Doktorunuz GAZYVA ile tedaviniz sırasında sizi yakından takip edecektir.
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• böbrek hastalığınız var
Böbrekleriniz normal çalışmıyorsa, GAZYVA tedavisi sırasında yan etki yaşama şansınız daha 
yüksek olabilir.

Doktorunuz GAZYVA ile tedaviniz sırasında sizi yakından takip edecektir.

• karaciğer hastalığınız var

GAZYVA'nın karaciğer sorunları olan kişilerde güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir.
• herhangi bir aşı ile aşı yaptırmayı planlıyorsanız veya sahip olduysanız

Bazı aşılar Gazyva ile aynı zamanda veya Gazyva'yı aldıktan sonraki aylarda yapılmamalıdır. 
Doktorunuz, GAZYVA'yı almadan önce herhangi bir aşı yaptırmanız gerekip gerekmediğini kontrol 
edecektir.

• diğer ilaçlara veya gıdalar, koruyucular veya boyalar gibi diğer maddelere 
alerjiniz varsa

• hamilesin veya hamile kalmayı planlıyorsun

Gazyva'nın doğmamış bir bebeğe zararlı olup olmadığı bilinmiyor. Hamileyken GAZYVA 
verilmesi önerilmez.
Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa, GAZYVA tedavisinin bitiminden sonraki 18 ay boyunca 
hamile kalmamanız önerilir.
Çocuk doğurma potansiyeliniz varsa, tedavi sırasında ve GAZYVA tedavisinin bitiminden 
sonraki 18 aya kadar etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmanız önerilir.

• emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız

Gazyva'nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmiyor. GAZYVA tedavisi sırasında ve son 
GAZYVA infüzyonundan sonraki 18 ay boyunca emzirmeyi bırakmanız önerilir.

Yukarıdakilerden herhangi birini doktorunuza söylemediyseniz, GAZYVA'yı kullanmaya başlamadan önce onlara 

söyleyiniz.

Çocuklarda kullanım
Gazyva'nın 18 yaşın altındaki çocuklarda ve ergenlerde güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir.

Diğer ilaçları almak
Eczaneden, süpermarketten veya sağlıklı gıda dükkanından reçetesiz satın aldığınız ilaçlar da 
dahil olmak üzere başka ilaçlar alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

GAZYVA kan basıncınızda geçici bir düşüşe neden olabileceğinden, doktorunuz size GAZYVA 
verilmeden önce kan basıncı ilacınızı geçici olarak kesmenizi tavsiye edebilir.

GAZYVA kanınızdaki trombosit sayısını azaltabilir. GAZYVA alırken kan pıhtılarını önlemek için ilaç 
almak trombosit sayısını daha da azaltabilir. Bu, yaşamı tehdit eden kanamalara neden olabilir. 
Doktorunuz GAZYVA ile tedaviniz sırasında sizi yakından takip edecektir.

Gazyva'nın bir aşıya normal tepkinizi etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor.

Doktorunuz ve eczacınız, GAZYVA kullanırken dikkatli olunması veya kaçınılması gereken ilaçlar hakkında daha fazla bilgiye 

sahiptir.

Gazyva nasıl verilir
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Doktorunuz veya hemşireniz tarafından size verilen tüm talimatları 
dikkatlice izleyin. Bu broşürde yer alan bilgilerden farklı olabilirler.
Gazyva bir sağlık uzmanı tarafından hazırlanmalı ve bir hastane veya klinikte doktor veya hemşire tarafından 
verilecektir.

GAZYVA, damar içine yavaş infüzyonla (intravenöz (IV) infüzyon) verilir. Size verilecek infüzyonların 
sayısı, tedaviye nasıl yanıt verdiğinize bağlıdır.

Gazyva'yı almadan önce, olası infüzyon reaksiyonlarının şiddetini azaltmaya yardımcı olacak başka ilaçlar 
verilecektir.

KLL için
İlk infüzyon: 4 saat boyunca IV infüzyon yoluyla 100 mg GAZYVA verilecektir.
İkinci infüzyon: İlk infüzyon iyi tolere edildiyse, IV infüzyonla 900 mg GAZYVA verilecektir. İnfüzyonun 
süresi doktorunuz tarafından belirlenecektir.
Sonraki infüzyonlar: Önceki infüzyon iyi tolere edildiyse, IV infüzyonla 1000 mg GAZYVA 
verilecektir. İnfüzyonun süresi doktorunuz tarafından belirlenecektir.
Her infüzyon sırasında yakından izleneceksiniz. Doktorunuz, her birinin ne kadar iyi tolere edildiğine bağlı olarak 
infüzyonunuzu ayarlayabilir.

Foliküler lenfoma için
İlk infüzyon: IV infüzyon yoluyla 1000 mg GAZYVA verilecektir.
Sonraki infüzyonlar: İlk infüzyon iyi tolere edildiyse, IV infüzyonla 1000 mg GAZYVA verilecektir. Her 
bir infüzyonun süresi ve infüzyonu ne zaman alacağınız doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Bakım tedavisi: İlk tedaviye yanıt verirseniz, doktorunuz GAZYVA ile tedavinize devam etmeye 
karar verebilir. Gazyva'yı 2 yıla kadar 2 ayda bir alabilirsiniz.

Bir dozu kaçırırsanız
GAZYVA doktorunuzun gözetiminde verildiğinden, bir dozu kaçırmanız olası değildir. Ancak, GAZYVA almak için 
randevunuzu unutursanız veya kaçırırsanız, planlanan bir sonraki doza kadar beklememeli, mümkün olan en 
kısa sürede başka bir randevu almalısınız.

Size çok fazla verildiyse (aşırı doz)
GAZYVA doktorunuzun gözetiminde verildiği için size fazla verilme olasılığı çok düşüktür. Ancak 
GAZYVA verildikten sonra herhangi bir yan etki yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz.

Gazyva'yı alırken

yapmanız gerekenler
Herhangi bir infüzyon reaksiyonu veya alerjik reaksiyon veya kalp probleminiz varsa, derhal 
doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz.
Bazı belirti ve semptomlar şunları içerebilir:

• nefes almada güçlükle yüz, dudak, dil veya boğazda şişme
• vücudunuzun diğer bölümlerinin şişmesi

• nefes darlığı, hırıltı veya nefes almada zorluk
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• ciltte kızarıklık, kaşıntı veya kurdeşen
• hasta hissetmek (mide bulantısı)

• ateş, titreme
• yorgun hissetmek

• baş ağrısı
• göğüs ağrısı

• anormal veya düzensiz kalp atışı

Partnerinize veya bakıcınıza GAZYVA aldığınızı söyleyin ve hareketinizde veya davranışlarınızda herhangi bir 
değişiklik fark edip etmediklerini size söylemelerini isteyin. Herhangi bir değişiklik fark ederlerse, bunları 
derhal doktorunuza söylemelisiniz.
Doktorunuzun bazı testler yapması ve tedavinizi değiştirmesi gerekebilir.

Sizi tedavi eden tüm doktorlara, diş hekimlerine ve eczacılara Gazyva aldığınızı söyleyin.

GAZYVA alırken hamile kalırsanız veya bir aile kurmayı düşünüyorsanız, GAZYVA alırken emzirmeyi 
düşünüyorsanız veya GAZYVA alırken bebeğinize aşı yaptırmayı planlıyorsanız ve bebeğinize 
hamileyseniz bunu doktorunuza söyleyiniz.

İlerlemenizin kontrol edilebilmesi için tüm randevularınızı doktorunuzla birlikte tuttuğunuzdan emin 
olun.
Doktorunuz düzenli kan testleri yapacaktır.

yapmaman gereken şeyler
Önce doktorunuzla konuşmadan Gazyva tedavinizi kesmeyiniz. Gazyva'nın 
durumunuza yardımcı olmadığını düşünüyorsanız, doktorunuza söyleyiniz.

Reçete gerektirse de etmese de başka ilaçlar almayınız, doktorunuza veya eczacınıza 
danışmadan kullanmayınız.

Dikkat edilmesi gerekenler
Gazyva'nın sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar araç veya makine kullanırken dikkatli olun. GAZYVA 
genellikle araç ve makine kullanma becerinizde herhangi bir soruna neden olmaz. Bununla birlikte, bölüm 
altında listelenen reaksiyonlardan herhangi birini yaşarsanızyapmanız gerekenlerreaksiyon durana kadar 
araç veya makine kullanmaktan kaçınmalısınız.

Yan etkiler

GAZYVA alırken kendinizi iyi hissetmiyorsanız, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza veya hemşirenize 

söyleyiniz.

Gazyva, KLL veya foliküler lenfomalı çoğu kişiye yardımcı olur, ancak bazı kişilerde istenmeyen yan 
etkileri olabilir.

Tüm ilaçların yan etkileri olabilir. Bazen ciddidirler, çoğu zaman değildirler. Yan etkilerden bazılarını 
alırsanız tıbbi yardıma ihtiyacınız olabilir.

65 yaşında veya daha büyükseniz veya böbreklerinizle ilgili sorunlarınız varsa, yan etkilere maruz 
kalma şansınız artabilir.

Gazyva-CMI 20211717



Doktorunuza veya eczacınıza sorabileceğiniz tüm soruları yanıtlamasını isteyin.

Aşağıdaki yan etki listeleri sizi endişelendirmesin. Bunların 
hiçbirini deneyimlemeyebilirsiniz.

Bir infüzyon sırasında
Bir infüzyon alırken aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, derhal doktorunuza veya hemşirenize 

söyleyiniz:

• nefes almada güçlükle yüz, dudak, dil veya boğazda şişme
• vücudunuzun diğer bölümlerinin şişmesi

• nefes darlığı, hırıltı veya nefes almada zorluk
• Döküntü, kaşıntı veya kurdeşen dahil cilt problemleri, boyutu artabilen sertleşmiş veya rengi 

bozulmuş cilt lezyonları
• kusma veya hasta hissetme (bulantı)
• ateş, kızarma veya titreme

• ishal
• öksürük veya boğaz tahrişi
• yorgun hissetmek

• baş ağrısı
• göğüs ağrısı
• normalden daha fazla kanama veya morarma

• baş dönmesi veya hafif baş dönmesi

• anormal veya düzensiz kalp atışı
Bunlar ciddi yan etkiler olabilir. Tıbbi yardıma ihtiyacınız olabilir.

Bir infüzyondan sonra
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin 
Kaza ve Acil Servisine gidiniz:

• nefes almada güçlükle yüz, dudak, dil veya boğazda şişme
• vücudunuzun diğer bölümlerinin şişmesi

• nefes darlığı, hırıltı veya nefes almada zorluk
• ciltte kızarıklık, kaşıntı veya kurdeşen
• mide krampları veya ağrıları
• şiddetli veya kanlı ishal
• kusma kan veya kahve telvesi gibi görünen maddeler dahil mide bulantısı ve kusma
• vücudun herhangi bir yerinden anormal kanama
• anormal morarma
• kan pıhtıları
• baş dönmesi veya baş dönmesiateş, titreme
• şiddetli öksürük
• anormal veya düzensiz kalp atışı
• göğüs ağrısı

• Aşağıdakilerden biri veya bir kombinasyonu: kafa karışıklığı, oryantasyon bozukluğu veya hafıza kaybı, hareket 

etme, yürüme veya konuşma şeklinizde değişiklikler, vücudunuzda güç azalması veya ilerleyici güçsüzlük, 

bulanıklık veya görme kaybı.

Bunlar ciddi yan etkiler olabilir. Tıbbi yardıma ihtiyacınız olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:
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• ateş, şiddetli titreme, solunum yolu enfeksiyonları (pnömoni dahil), zona, ağız ülseri veya idrar yolu 
enfeksiyonları gibi sık görülen enfeksiyonlar

• ağızda veya boğazda ağrı
• burun akıntısı veya tıkalı burun veya tıkalı göğüs

• eklem, kemik veya kas ağrısı
• sırt ağrısı veya kollarda veya bacaklarda ağrı

• baş ağrısı
• ishal, kabızlık, karında rahatsızlık veya ağrı veya hemoroid
• idrar kaçırma veya ağrı
• artan ağırlık
• kalıcı öksürük
• saç kaybı
• kaşınan cilt

• uykusuzluk ve/veya yorgun hissetmek
• depresif veya endişeli hissetmek
• cilt değişiklikleri - renk değişikliği, olağandışı büyüme veya görünüm

Bu, olası tüm yan etkilerin tam listesi değildir. Doktorunuz veya eczacınız daha eksiksiz bir listeye sahiptir. 
Diğerleri bazı kişilerde ortaya çıkabilir ve henüz bilinmeyen bazı yan etkiler olabilir.

Bu listede olmasa bile, kendinizi iyi hissetmenize neden olan başka bir şey fark ederseniz doktorunuza veya 
eczacınıza söyleyiniz.
Bu listeden anlamadığınız bir şey olursa doktorunuza, hemşirenize veya eczacınıza sorunuz.

Ürün Açıklaması

Depolamak

Gazyva eczanede veya hastane koğuşunda buzdolabında 2°C ile 8°C arasında saklanacaktır.

kullanılabilirlik
Gazyva, 40 mL intravenöz infüzyon için solüsyon (25 mg/mL) içeren tek dozluk bir cam flakon olarak 
sağlanır. Damar içine infüzyondan önce seyreltilir.

Gazyva neye benziyor
Gazyva berrak, renksiz ila hafif kahverengimsi bir sıvıdır.

İçindekiler
Her bir GAZYVA flakonu 1000 mg aktif bileşen içerir.obinutuzumab. Ayrıca şunları içerir:

• histidin
• histidin hidroklorür monohidrat
• trehaloz dihidrat
• poloksamer 188

Sponsor Ayrıntıları

Gazyva, Yeni Zelanda'da şu şekilde tedarik edilmektedir:
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Roche Ürünleri (Yeni Zelanda) Sınırlı Posta 
Kutusu 109113
Yeni market
Auckland 1149
YENİ ZELANDA

Tıbbi sorular: 0800 276 243

Hazırlık Tarihi

Bu broşür 20 Aralık 2021'de hazırlanmıştır.
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