
Thông tin thuốc dành cho người tiêu dùng

Gazyva-

Obinutuzumab
1000 mg trong 40 mL cô đặc cho dung dịch để truyền

Nội dung trong tờ rơi này

Vui lòng đọc kỹ tờ rơi này trước khi bắt đầu sử dụng Gazyva.

Tờ rơi này trả lời một số câu hỏi phổ biến về Gazyva. Nó không chứa tất cả các thông tin có sẵn. 
Nó không thay thế cho việc nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Tất cả các loại thuốc đều có rủi ro và lợi ích. Bác sĩ của bạn đã cân nhắc những rủi ro khi bạn sử dụng Gazyva so với những lợi 

ích mà họ mong đợi nó sẽ mang lại cho bạn.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc sử dụng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Giữ cái tờ giấy với mấy thứ thuốc nhé. Bạn 

có thể cần phải đọc nó một lần nữa.

Gazyva được sử dụng để làm gì

Gazyva thuộc nhóm thuốc chống ung thư (hoặc chống ung thư). Có nhiều nhóm chất chống ung 
thư khác nhau. Gazyva thuộc về một lớp được gọi là kháng thể đơn dòng. Kháng thể đơn dòng là 
các protein nhận biết và liên kết đặc biệt với các protein duy nhất khác trong cơ thể. Thành phần 
hoạt chất trong Gazyva được gọi là obinutuzumab.

Gazyva được sử dụng để điều trị bệnh bạch cầu lymphocytic mãn tính (CLL). Thuốc cũng được sử dụng để 
điều trị u lympho nang tiến triển (FL) ở những bệnh nhân chưa được điều trị trước đó và u lympho không 
Hodgkin (phát triển chậm) (iNHL) ở những bệnh nhân không còn đáp ứng với điều trị bằng một loại thuốc 
khác gọi là rituximab.

Gazyva nhận ra và gắn vào một protein có tên CD20 được tìm thấy trên bề mặt của các tế bào bạch cầu 
được gọi là tế bào lympho B. Trong quá trình liên kết với protein, sự phát triển bất thường của tế bào 
lympho B bị ngừng lại. Chính các tế bào lympho B phát triển bất thường là nguyên nhân gây ra bệnh.

Đối với CLL Gazyva được sử dụng với thuốc hóa trị liệu chlorambucil. Đối với những bệnh nhân FL chưa được điều 
trị trước đó và những bệnh nhân bị iNHL không còn đáp ứng với rituximab, Gazyva trước tiên được dùng cùng với 
các loại thuốc hóa trị và sau đó sẽ tự điều trị. Để biết thêm thông tin về các loại thuốc hóa trị được sử dụng với 
Gazyva, vui lòng hỏi bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ của bạn về Thông tin thuốc dành cho người tiêu dùng (CMI) về 
những loại thuốc này.
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Hỏi bác sĩ của bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về lý do tại sao Gazyva đã được kê đơn cho bạn. 
Bác sĩ của bạn có thể đã kê toa Gazyva vì một lý do khác.

Thuốc này chỉ có sẵn với đơn thuốc của bác sĩ.

Trước khi bạn được đưa Gazyva

Khi nào bạn không được đưa Gazyva
Không sử dụng Gazyva nếu:

• nếu bạn đã có phản ứng dị ứng với Gazyva hoặc bất kỳ thành phần nào được liệt kê ở cuối tờ 
rơi này

• nếu bạn có phản ứng dị ứng với bất kỳ loại protein nào khác có nguồn gốc từ chuột 
Một số triệu chứng của phản ứng dị ứng có thể bao gồm khó thở, thở khò khè hoặc khó 
thở, sưng mặt, môi, lưỡi hoặc các bộ phận khác của cơ thể, phát ban và / hoặc ngứa hoặc 
phát ban trên da

• nếu gói bị rách hoặc có dấu hiệu giả mạo

• nếu ngày hết hạn (EXP) in trên bao bì đã qua
Nếu bạn dùng thuốc này sau khi hết hạn sử dụng, thuốc có thể không có tác dụng.

Trước khi bạn được đưa Gazyva
Nói với bác sĩ của bạn nếu:

• bạn bị nhiễm trùng, hoặc có tiền sử bị nhiễm trùng tái phát hoặc lâu dài, chẳng hạn như Viêm 
gan B

Bạn có thể tăng nguy cơ bị nhiễm trùng trong hoặc sau khi điều trị bằng Gazyva.

• bạn đang dùng hoặc trước đó đã dùng các loại thuốc có thể ảnh hưởng đến hệ thống miễn 
dịch của bạn, chẳng hạn như hóa trị liệu hoặc thuốc ức chế miễn dịch

Nếu bạn đang dùng hoặc đã dùng các loại thuốc ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của bạn, bạn có thể tăng 
nguy cơ nhiễm trùng. Đã có báo cáo về một bệnh nhiễm trùng não nghiêm trọng, hiếm gặp được gọi là PML 
(bệnh não đa ổ tiến triển) thường ảnh hưởng đến những người có hệ thống miễn dịch suy yếu. Cơ hội mắc 
PML của bạn có thể cao hơn nếu bạn được điều trị bằng các loại thuốc làm suy yếu hệ thống miễn dịch, bao 
gồm cả Gazyva. PML có thể gây tàn tật nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong.

• bạn có tiền sử bệnh tim với rối loạn nhịp tim (tim đập bất thường),đau thắt ngực (đau 
ngực),suy tim hoặc một cơn đau tim gần đây

Bác sĩ sẽ giám sát bạn chặt chẽ trong quá trình điều trị với Gazyva.
• bạn đang dùng thuốc để ngăn ngừa cục máu đông

Gazyva có thể làm giảm số lượng tiểu cầu trong máu của bạn, có thể gây chảy máu đe dọa tính 
mạng.

• bạn đang dùng thuốc để kiểm soát huyết áp

Vì Gazyva có thể làm giảm huyết áp tạm thời của bạn, bác sĩ có thể khuyên bạn tạm thời 
ngừng dùng thuốc huyết áp trước khi bạn được sử dụng Gazyva.

• bạn có bệnh phổi từ trước
Bạn có thể gặp nhiều khó khăn hơn khi điều trị bằng Gazyva.

Bác sĩ sẽ giám sát bạn chặt chẽ trong quá trình điều trị với Gazyva.
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• bạn bị bệnh thận
Bạn có thể có nhiều khả năng gặp phải tác dụng phụ trong quá trình điều trị với Gazyva nếu thận 
của bạn không hoạt động bình thường.

Bác sĩ sẽ giám sát bạn chặt chẽ trong quá trình điều trị với Gazyva.

• bạn bị bệnh gan

Chưa xác định được tính an toàn và hiệu quả của Gazyva ở những người có vấn đề về gan.
• bạn dự định có hoặc đã chủng ngừa với bất kỳ loại vắc xin nào

Một số loại vắc xin không nên được tiêm cùng lúc với Gazyva hoặc trong những tháng sau khi bạn nhận 
được Gazyva. Bác sĩ sẽ kiểm tra xem bạn có nên tiêm bất kỳ loại vắc xin nào trước khi nhận Gazyva hay 
không.

• bạn có dị ứng với bất kỳ loại thuốc nào khác hoặc bất kỳ chất nào khác như thực phẩm, chất bảo 
quản hoặc thuốc nhuộm

• bạn đang mang thai hoặc có ý định mang thai

Người ta không biết liệu Gazyva có gây hại cho thai nhi hay không. Bạn không nên dùng 
Gazyva khi đang mang thai.
Nếu bạn có khả năng sinh con, bạn không nên mang thai trong 18 tháng sau khi kết thúc 
điều trị bằng Gazyva.
Nếu bạn có khả năng sinh con, bạn nên sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả trong thời 
gian điều trị và trong tối đa 18 tháng sau khi kết thúc điều trị bằng Gazyva.

• bạn đang cho con bú hoặc dự định cho con bú

Người ta không biết liệu Gazyva có đi vào sữa mẹ hay không. Bạn nên ngừng cho con bú 
khi đang điều trị bằng Gazyva và trong 18 tháng sau lần truyền Gazyva cuối cùng.

Nếu bạn chưa nói với bác sĩ của bạn về bất kỳ điều nào ở trên, hãy nói với họ trước khi bạn bắt đầu dùng 

Gazyva.

Sử dụng ở trẻ em
Tính an toàn và hiệu quả của Gazyva ở trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi chưa được thiết lập.

Dùng các loại thuốc khác
Cho bác sĩ biết nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào khác, bao gồm bất kỳ loại thuốc nào bạn đã mua mà 
không cần đơn từ hiệu thuốc, siêu thị hoặc cửa hàng thực phẩm chăm sóc sức khỏe.

Vì Gazyva có thể làm giảm huyết áp tạm thời của bạn, bác sĩ có thể khuyên bạn tạm thời 
ngừng dùng thuốc huyết áp trước khi bạn được sử dụng Gazyva.

Gazyva có thể làm giảm số lượng tiểu cầu trong máu của bạn. Dùng thuốc để ngăn ngừa cục máu đông trong khi 
bạn đang nhận Gazyva có thể làm giảm thêm số lượng tiểu cầu. Điều này có thể gây chảy máu nguy hiểm đến 
tính mạng. Bác sĩ sẽ giám sát bạn chặt chẽ trong quá trình điều trị với Gazyva.

Người ta không biết liệu Gazyva có ảnh hưởng đến phản ứng bình thường của bạn với vắc xin hay không.

Bác sĩ và dược sĩ của bạn có thêm thông tin về các loại thuốc cần thận trọng hoặc tránh khi dùng 
Gazyva.

Gazyva được đưa ra như thế nào
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Làm theo tất cả các hướng dẫn của bác sĩ hoặc y tá của bạn một cách 
cẩn thận. Chúng có thể khác với thông tin có trong tờ rơi này.
Gazyva phải được chuẩn bị bởi chuyên gia chăm sóc sức khỏe và sẽ được bác sĩ hoặc y tá tiêm tại bệnh viện hoặc 
phòng khám.

Gazyva được đưa ra bằng cách truyền chậm vào tĩnh mạch (truyền tĩnh mạch (IV)). Số lần truyền bạn sẽ được 
truyền tùy thuộc vào cách bạn đáp ứng với điều trị.

Trước khi nhận Gazyva, bạn sẽ được cung cấp các loại thuốc khác để giúp giảm mức độ nghiêm trọng của các phản ứng 

truyền dịch có thể xảy ra.

Đối với CLL

Lần truyền đầu tiên: bạn sẽ được cung cấp 100 mg Gazyva bằng cách truyền tĩnh mạch trong 4 giờ.

Lần truyền thứ hai: nếu lần truyền đầu tiên được dung nạp tốt, bạn sẽ được truyền 900 mg Gazyva bằng cách 
truyền tĩnh mạch. Thời gian truyền sẽ được xác định bởi bác sĩ của bạn.
Những lần truyền tiếp theo: nếu lần truyền trước đó được dung nạp tốt, bạn sẽ được truyền 1000 mg 
Gazyva bằng cách truyền tĩnh mạch. Thời gian truyền sẽ được xác định bởi bác sĩ của bạn.
Bạn sẽ được theo dõi chặt chẽ trong mỗi lần truyền. Bác sĩ có thể điều chỉnh dịch truyền của bạn tùy thuộc vào 
mức độ dung nạp của mỗi loại.

Đối với u lympho nang
Lần truyền đầu tiên: bạn sẽ được cung cấp 1000 mg Gazyva bằng cách truyền tĩnh mạch.

Những lần truyền tiếp theo: nếu lần truyền đầu tiên được dung nạp tốt, bạn sẽ được truyền 1000 mg Gazyva bằng cách truyền 

tĩnh mạch. Thời gian của mỗi lần truyền và thời điểm bạn nhận được dịch truyền sẽ được xác định bởi bác sĩ của bạn.

Điều trị duy trì: nếu bạn đáp ứng với điều trị ban đầu, bác sĩ của bạn có thể quyết định tiếp tục 
điều trị bằng Gazyva. Bạn có thể nhận Gazyva 2 tháng một lần trong tối đa 2 năm.

Nếu bạn bỏ lỡ một liều
Vì Gazyva được đưa ra dưới sự giám sát của bác sĩ, nên bạn không có khả năng bỏ lỡ một liều. Tuy nhiên, 
nếu bạn quên hoặc bỏ lỡ cuộc hẹn để nhận Gazyva, bạn không nên đợi đến liều kế hoạch tiếp theo mà 
hãy đặt lịch hẹn khác càng sớm càng tốt.

Nếu bạn được cung cấp quá nhiều (quá liều)
Vì Gazyva được đưa ra dưới sự giám sát của bác sĩ, nên rất ít khả năng bạn sẽ được dùng quá nhiều. Tuy 
nhiên, nếu bạn gặp bất kỳ tác dụng phụ nào sau khi dùng Gazyva, hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức.

Trong khi bạn đang nhận Gazyva

Những điều bạn phải làm
Hãy cho bác sĩ hoặc y tá của bạn ngay lập tức nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng của phản ứng 

truyền dịch hoặc phản ứng dị ứng, hoặc các vấn đề về tim.

Một số dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm:

• sưng mặt, môi, lưỡi hoặc cổ họng khó thở
• sưng tấy các bộ phận khác của cơ thể bạn

• thở gấp, thở khò khè hoặc khó thở
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• phát ban, ngứa hoặc phát ban trên da

• cảm thấy buồn nôn (buồn nôn)

• sốt, ớn lạnh
• cảm thấy mệt

• đau đầu
• đau ngực
• nhịp tim bất thường hoặc không đều

Nói với đối tác hoặc người chăm sóc của bạn rằng bạn đang nhận Gazyva và yêu cầu họ cho bạn biết nếu họ nhận thấy 

bất kỳ thay đổi nào trong chuyển động hoặc hành vi của bạn. Nếu họ nhận thấy bất kỳ thay đổi nào, bạn nên nói với 

bác sĩ của bạn về họ ngay lập tức.

Bác sĩ có thể cần thực hiện một số xét nghiệm và thay đổi phương pháp điều trị của bạn.

Cho tất cả các bác sĩ, nha sĩ và dược sĩ đang điều trị cho bạn biết rằng bạn đang dùng Gazyva.

Hãy cho bác sĩ của bạn biết nếu bạn có thai hoặc có ý định bắt đầu một gia đình trong khi dùng Gazyva, 
nếu bạn dự định cho con bú trong khi nhận Gazyva, hoặc nếu bạn có ý định tiêm phòng cho con mình và 
đang mang thai con bạn khi đang dùng Gazyva.

Hãy nhớ giữ tất cả các cuộc hẹn của bạn với bác sĩ để có thể kiểm tra tiến trình của bạn.

Bác sĩ của bạn sẽ thực hiện các xét nghiệm máu thường xuyên.

Những điều bạn không được làm
Đừng ngừng điều trị Gazyva của bạn mà không nói chuyện với bác sĩ của bạn trước. Hãy cho bác 

sĩ biết nếu bạn cảm thấy rằng Gazyva không giúp ích cho tình trạng của bạn.

Không dùng bất kỳ loại thuốc nào khác, cho dù chúng có yêu cầu kê đơn hay không mà không nói trước 
với bác sĩ của bạn hoặc hỏi ý kiến   dược sĩ.

Những điều cần cẩn thận
Hãy cẩn thận khi lái xe hoặc vận hành máy móc cho đến khi bạn biết Gazyva ảnh hưởng đến bạn như thế 
nào. Gazyva nói chung không gây ra bất kỳ vấn đề gì với khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc của bạn. Tuy 
nhiên, nếu bạn gặp bất kỳ phản ứng nào được liệt kê trong phầnNhững điều bạn phải làmbạn không nên lái xe 
hoặc vận hành máy móc cho đến khi phản ứng dừng lại.

Phản ứng phụ

Hãy cho bác sĩ hoặc y tá của bạn biết càng sớm càng tốt nếu bạn cảm thấy không khỏe khi đang dùng 
Gazyva.
Gazyva giúp ích cho hầu hết những người bị CLL hoặc u lympho nang nhưng nó có thể có tác dụng phụ không mong muốn ở 

một số người.

Tất cả các loại thuốc đều có thể gây nên tác dụng phụ. Đôi khi họ nghiêm túc, hầu hết thời gian thì không. Bạn có thể 
cần chăm sóc y tế nếu bạn nhận được một số tác dụng phụ.

Nếu bạn từ 65 tuổi trở lên hoặc bị các vấn đề về thận, bạn có thể tăng nguy cơ mắc các tác dụng 
phụ.
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Yêu cầu bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.

Đừng lo lắng bởi danh sách các tác dụng phụ sau đây. Bạn 
không có thể gặp bất kỳ của họ.

Trong khi truyền dịch
Hãy cho bác sĩ hoặc y tá của bạn ngay lập tức nếu bạn nhận thấy bất kỳ điều nào sau đây khi được truyền 
dịch:

• sưng mặt, môi, lưỡi hoặc cổ họng khó thở
• sưng tấy các bộ phận khác của cơ thể bạn

• thở gấp, thở khò khè hoặc khó thở
• các vấn đề về da bao gồm phát ban, ngứa ngáy hoặc nổi mề đay, các tổn thương da cứng hoặc đổi màu có 

thể tăng kích thước
• nôn mửa hoặc cảm thấy buồn nôn (buồn nôn)

• sốt, đỏ bừng hoặc ớn lạnh

• bệnh tiêu chảy

• ho hoặc ngứa cổ họng
• cảm thấy mệt

• đau đầu
• đau ngực
• chảy máu hoặc bầm tím nhiều hơn bình thường

• chóng mặt hoặc choáng váng
• nhịp tim bất thường hoặc không đều

Đây có thể là những tác dụng phụ nghiêm trọng. Bạn có thể cần chăm sóc y tế.

Sau khi truyền
Hãy cho bác sĩ của bạn ngay lập tức hoặc đến Tai nạn và Cấp cứu tại bệnh viện gần nhất nếu bạn nhận 
thấy bất kỳ điều nào sau đây:

• sưng mặt, môi, lưỡi hoặc cổ họng khó thở
• sưng tấy các bộ phận khác của cơ thể bạn

• thở gấp, thở khò khè hoặc khó thở
• phát ban, ngứa hoặc phát ban trên da

• co thắt hoặc đau dạ dày
• tiêu chảy nặng hoặc có máu
• buồn nôn và nôn mửa bao gồm nôn ra máu hoặc vật chất giống như bã cà phê
• chảy máu bất thường, từ bất kỳ phần nào của cơ thể

• bầm tím bất thường
• các cục máu đông

• chóng mặt hoặc choáng vángsốt, ớn lạnh
• ho dữ dội
• nhịp tim bất thường hoặc không đều

• đau ngực
• một hoặc sự kết hợp của những điều sau: lú lẫn, mất phương hướng hoặc mất trí nhớ, thay đổi cách 

bạn di chuyển, đi lại hoặc nói chuyện, giảm sức mạnh hoặc suy nhược dần dần trong cơ thể, mờ hoặc 
mất thị lực.

Đây có thể là những tác dụng phụ nghiêm trọng. Bạn có thể cần chăm sóc y tế.

Hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn nhận thấy bất kỳ điều nào sau đây:
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• nhiễm trùng thường xuyên như sốt, ớn lạnh nghiêm trọng, nhiễm trùng đường hô hấp (bao gồm cả viêm phổi), 

bệnh zona, loét miệng hoặc nhiễm trùng tiết niệu

• đau trong miệng hoặc cổ họng

• chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi hoặc tức ngực

• đau khớp, xương hoặc cơ
• đau lưng, hoặc đau tay hoặc chân
• đau đầu
• tiêu chảy, táo bón, khó chịu ở bụng hoặc đau, hoặc bệnh trĩ
• tiểu không kiểm soát hoặc đau
• tăng cân
• ho dai dẳng
• rụng tóc
• ngứa da
• mất ngủ và / hoặc cảm thấy mệt mỏi
• cảm thấy chán nản hoặc lo lắng
• thay đổi da - đổi màu, phát triển hoặc xuất hiện bất thường

Đây không phải là danh sách đầy đủ tất cả các tác dụng phụ có thể xảy ra. Bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn có một danh sách đầy đủ 

hơn. Những người khác có thể xảy ra ở một số người và có thể có một số tác dụng phụ chưa được biết đến.

Hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ biết nếu bạn nhận thấy bất kỳ điều gì khác khiến bạn cảm thấy không khỏe, ngay cả khi nó không 

có trong danh sách này.

Hãy hỏi bác sĩ, y tá hoặc dược sĩ nếu bạn không hiểu bất kỳ điều gì trong danh sách này.

Mô tả Sản phẩm

Kho
Gazyva sẽ được bảo quản trong hiệu thuốc hoặc khu bệnh viện trong tủ lạnh ở nhiệt độ từ 2 ° 
C đến 8 ° C.

khả dụng
Gazyva được cung cấp dưới dạng lọ thủy tinh liều duy nhất chứa 40 mL dung dịch để truyền tĩnh mạch (25 mg / mL). 
Nó được pha loãng trước khi truyền vào tĩnh mạch.

Gazyva trông như thế nào
Gazyva là một chất lỏng trong suốt, không màu đến hơi nâu.

Thành phần
Mỗi lọ Gazyva chứa 1000 mg thành phần hoạt tínhobinutuzumab. Nó cũng chứa:

• histidine
• histidine hydrochloride monohydrate
• trehalose dihydrat
• poloxamer 188

Thông tin chi tiết về nhà tài trợ

Gazyva được cung cấp tại New Zealand bởi:
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Roche Products (New Zealand) Hộp PO 
giới hạn 109113
Newmarket
Auckland 1149
ZEALAND MỚI

Hỏi đáp y tế: 0800 276 243

Ngày chuẩn bị

Tờ rơi này được soạn vào ngày 20 tháng 12 năm 2021
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