
Информация за потребителската медицина

Газива-

Обинутузумаб
1000 mg в 40 mL концентрат за инфузионен разтвор

Какво има в тази листовка

Моля, прочетете внимателно тази листовка, преди да започнете да използвате Gazyva.

Тази листовка отговаря на някои често срещани въпроси относно Gazyva. Той не съдържа цялата налична 
информация. Това не замества разговора с Вашия лекар или фармацевт.

Всички лекарства имат рискове и ползи. Вашият лекар е преценил рисковете от употребата на Gazyva 
спрямо ползите, които очакват да има за Вас.

Ако имате някакви притеснения относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Съхранявайте тази листовка с лекарството. 

Може да се наложи да го прочетете отново.

За какво се използва Gazyva

Gazyva принадлежи към група лекарства, известни като противонеопластични (или противоракови) средства. Има 

много различни класове антинеопластични средства. Gazyva принадлежи към клас, наречен моноклонални антитела. 

Моноклоналните антитела са протеини, които специфично разпознават и се свързват с други уникални протеини в 

тялото. Активната съставка в Gazyva се нарича обинутузумаб.

Gazyva се използва за лечение на хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ). Използва се също за лечение на 
напреднал фоликуларен лимфом (FL) при пациенти, които не са били лекувани преди, и индолентен (бавно 
растящ) неходжкинов лимфом (iNHL) при пациенти, които вече не отговарят на лечение с друго лекарство, 
наречено ритуксимаб.

Gazyva разпознава и се свързва с протеин, наречен CD20, който се намира на повърхността на белите 
кръвни клетки, известни като В лимфоцити. По време на процеса на свързване с протеина, анормалният 
растеж на В-лимфоцитите се спира. Анормално растящите В-лимфоцити са отговорни за заболяването.

При ХЛЛ Gazyva се използва с химиотерапевтичното лекарство хлорамбуцил. При пациенти с FL, които не са били 

лекувани преди, и пациенти с iNHL, които вече не отговарят на ритуксимаб, Gazyva се прилага първо с 

химиотерапевтични лекарства, а след това самостоятелно. За допълнителна информация относно лекарствата за 

химиотерапия, използвани с Gazyva, моля, попитайте Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт за информацията 

за потребителската медицина (CMI) за тези лекарства.
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Посъветвайте се с Вашия лекар, ако имате въпроси относно това защо Gazyva Ви е предписан. 
Вашият лекар може да е предписал Gazyva по друга причина.

Това лекарство се предлага само с лекарско предписание.

Преди да получите Gazyva

Когато не трябва да Ви се дава Gazyva
Не използвайте Gazyva, ако:

• ако сте имали алергична реакция към Gazyva или към някоя от съставките, изброени в края на тази 

листовка

• ако сте имали алергична реакция към други протеини от миши произход Някои от 
симптомите на алергична реакция могат да включват задух, хрипове или затруднено дишане, 
подуване на лицето, устните, езика или други части на тялото, обрив и/или сърбеж или 
копривна треска по кожата

• ако опаковката е скъсана или показва следи от подправяне

• ако срокът на годност (EXP), отпечатан върху опаковката, е изтекъл

Ако приемате това лекарство след изтичане на срока на годност, то също може да не действа.

Преди да получите Gazyva
Кажете на Вашия лекар, ако:

• имате инфекция или анамнеза за повтаряща се или продължителна инфекция като 
хепатит В

Възможно е да имате повишен риск от инфекция по време или след лечение с Gazyva.

• приемате или сте приемали преди това лекарства, които могат да повлияят на имунната 
Ви система, като химиотерапия или имуносупресивни лекарства

Ако приемате или сте приемали лекарства, които влияят на имунната Ви система, може да имате 
повишен риск от инфекции. Има съобщения за рядка, сериозна мозъчна инфекция, наречена PML 
(прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия), която обикновено засяга хора с отслабена имунна 
система. Шансът ви да получите ПМЛ може да е по-висок, ако се лекувате с лекарства, които отслабват 
имунната система, включително Gazyva. ПМЛ може да причини тежко увреждане или дори смърт.

• имате анамнеза за сърдечно заболяване със сърдечни аритмии (ненормално биене на сърцето),
ангина (болка в гърдите),сърдечна недостатъчност или скорошен инфаркт

Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно по време на лечението с Gazyva.

• приемате лекарство за предотвратяване образуването на кръвни съсиреци

Gazyva може да намали броя на тромбоцитите в кръвта Ви, което може да причини животозастрашаващо 

кървене.

• приемате лекарства за контрол на кръвното налягане

Тъй като Gazyva може да причини временно понижаване на кръвното Ви налягане, Вашият лекар може да Ви посъветва 

временно да спрете приема на лекарството за кръвно налягане, преди да Ви бъде приложена Gazyva.

• имате вече съществуващо белодробно заболяване

Възможно е да имате по-голям шанс за затруднено дишане по време на лечение с Gazyva.

Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно по време на лечението с Gazyva.
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• имате бъбречно заболяване

Възможно е да имате по-голям шанс да получите страничен ефект по време на лечението с Gazyva, ако 
бъбреците Ви не функционират нормално.

Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно по време на лечението с Gazyva.

• имате чернодробно заболяване

Безопасността и ефикасността на Gazyva не са установени при хора с чернодробни проблеми.
• възнамерявате да имате или сте имали имунизация с някаква ваксина

Някои ваксини не трябва да се прилагат едновременно с Gazyva или в месеците след като получите 
Gazyva. Вашият лекар ще провери дали трябва да имате някакви ваксини, преди да получите Gazyva.

• сте алергични към други лекарства или други вещества като храни, консерванти 
или оцветители

• сте бременна или възнамерявате да забременеете

Не е известно дали Gazyva е вреден за нероденото бебе. Не се препоръчва да Ви се 
дава Gazyva, докато сте бременна.
Ако сте с детероден потенциал, се препоръчва да не забременявате в продължение 
на 18 месеца след края на лечението с Gazyva.
Ако сте с детероден потенциал, се препоръчва да използвате ефективни контрацептивни 
методи по време на лечението и до 18 месеца след края на лечението с Gazyva.

• кърмите или планирате да кърмите

Не е известно дали Gazyva преминава в кърмата. Препоръчва се да спрете кърменето, 
докато се лекувате с Gazyva и в продължение на 18 месеца след последната инфузия на 
Gazyva.

Ако не сте казали на Вашия лекар за някое от изброените по-горе, кажете му, преди да започнете да приемате 

Gazyva.

Употреба при деца
Безопасността и ефективността на Gazyva при деца и юноши под 18 години не са установени.

Приемане на други лекарства
Уведомете Вашия лекар, ако приемате други лекарства, включително такива, които сте закупили 
без рецепта от аптека, супермаркет или магазин за здравословни храни.

Тъй като Gazyva може да причини временно понижаване на кръвното Ви налягане, Вашият лекар може да Ви посъветва 

временно да спрете приема на лекарството за кръвно налягане, преди да Ви бъде приложена Gazyva.

Gazyva може да намали броя на тромбоцитите в кръвта Ви. Приемането на лекарства за предотвратяване образуването на кръвни 

съсиреци, докато приемате Gazyva, може допълнително да намали броя на тромбоцитите. Това може да причини животозастрашаващо 

кървене. Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно по време на лечението с Gazyva.

Не е известно дали Gazyva ще повлияе на нормалния ви отговор към ваксина.

Вашият лекар и фармацевт имат повече информация относно лекарствата, с които трябва да внимавате или да избягвате, докато 

приемате Gazyva.

Как се дава Gazyva
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Следвайте внимателно всички указания, дадени от Вашия лекар или медицинска сестра. Те 

може да се различават от информацията, съдържаща се в тази листовка.

Gazyva трябва да бъде приготвена от медицински специалист и ще се прилага в болница или клиника от лекар или 

медицинска сестра.

Gazyva се прилага чрез бавна инфузия във вена (интравенозна (IV) инфузия). Броят на вливанията, които ще Ви бъдат 

приложени, зависи от това как реагирате на лечението.

Преди да получите Gazyva, ще Ви бъдат дадени други лекарства, които да помогнат за намаляване на тежестта на възможните 

инфузионни реакции.

За CLL
Първата инфузия: ще Ви бъдат приложени 100 mg Gazyva чрез IV инфузия в продължение на 4 часа.

Втора инфузия: ако първата инфузия се понася добре, ще Ви бъдат приложени 900 mg Gazyva чрез IV инфузия. 
Продължителността на инфузията ще бъде определена от Вашия лекар.
Следващи вливания: ако предишната инфузия е била понесена добре, ще Ви бъдат приложени 1000 mg Gazyva 

чрез IV инфузия. Продължителността на инфузията ще бъде определена от Вашия лекар.

Ще бъдете внимателно наблюдавани по време на всяка инфузия. Вашият лекар може да коригира вашата инфузия в зависимост от това 

колко добре се понася всяка от тях.

За фоликуларен лимфом
Първата инфузия: ще получите 1000 mg Gazyva чрез IV инфузия.
Следващи вливания: ако първата инфузия се понася добре, ще Ви бъдат приложени 1000 mg Gazyva чрез IV 
инфузия. Продължителността на всяка инфузия и кога получавате инфузията ще бъдат определени от Вашия 
лекар.
Поддържащо лечение: ако се повлияете от първоначалното лечение, Вашият лекар може да реши да продължи 

лечението Ви с Gazyva. Можете да получавате Gazyva веднъж на всеки 2 месеца за период до 2 години.

Ако пропуснете доза
Тъй като Gazyva се прилага под наблюдението на Вашия лекар, е малко вероятно да пропуснете доза. Въпреки това, 

ако забравите или пропуснете Вашия час за прием на Gazyva, не трябва да чакате до следващата планирана доза, а да 

си уговорите друг час възможно най-скоро.

Ако Ви е дадено твърде много (предозиране)
Тъй като Gazyva се прилага под наблюдението на Вашия лекар, е много малко вероятно да Ви бъде приложено твърде много. 

Въпреки това, ако получите някакви нежелани реакции след прилагане на Gazyva, незабавно уведомете Вашия лекар.

Докато приемате Gazyva

Неща, които трябва да направите

Уведомете незабавно Вашия лекар или медицинска сестра, ако имате някакви признаци или симптоми на инфузионна 

реакция или алергична реакция, или сърдечни проблеми.

Някои признаци и симптоми могат да включват:

• подуване на лицето, устните, езика или гърлото със затруднено дишане

• подуване на други части на тялото ви
• задух, хрипове или затруднено дишане
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• обрив, сърбеж или копривна треска по кожата

• гадене (гадене)
• треска, втрисане

• чувствам се изморен

• главоболие

• болка в гърдите

• анормален или неравномерен сърдечен ритъм

Кажете на вашия партньор или болногледач, че получавате Gazyva и ги помолете да ви кажат, ако забелязват 

някакви промени в движението или поведението ви. Ако забележат някакви промени, трябва незабавно да 

уведомите Вашия лекар за тях.

Може да се наложи Вашият лекар да извърши някои изследвания и да промени лечението Ви.

Кажете на всички лекари, зъболекари и фармацевти, които Ви лекуват, че получавате Gazyva.

Уведомете Вашия лекар, ако забременеете или възнамерявате да създадете семейство, докато приемате Gazyva, ако 

възнамерявате да кърмите, докато приемате Gazyva, или ако възнамерявате да ваксинирате бебето си и сте били 

бременна с бебето си, докато приемате Gazyva.

Не забравяйте да запазите всичките си срещи с Вашия лекар, за да може да се провери 
напредъкът ви.
Вашият лекар ще извършва редовни кръвни изследвания.

Неща, които не трябва да правите

Не спирайте лечението си с Gazyva, без първо да говорите с Вашия лекар. Кажете на 

Вашия лекар, ако смятате, че Gazyva не помага на Вашето състояние.

Не приемайте други лекарства, независимо дали изискват рецепта или не, без първо да уведомите 
Вашия лекар или да се консултирате с фармацевт.

Неща, за които трябва да се внимава

Внимавайте да шофирате или да работите с машини, докато разберете как Gazyva Ви влияе. Gazyva 

обикновено не създава проблеми със способността Ви да шофирате или да работите с машини. Въпреки това, 

ако получите някоя от реакциите, изброени в разделаНеща, които трябва да направитетрябва да се въздържате 

от шофиране или работа с машини, докато реакцията спре.

Странични ефекти

Уведомете Вашия лекар или медицинска сестра възможно най-скоро, ако не се чувствате добре, докато приемате 

Gazyva.

Gazyva помага на повечето хора с ХЛЛ или фоликуларен лимфом, но може да има нежелани странични ефекти при 

някои хора.

Всички лекарства могат да имат странични ефекти. Понякога са сериозни, през повечето време не са. Може да се нуждаете от 

медицинска помощ, ако получите някои от нежеланите реакции.

Ако сте на възраст 65 години или повече или страдате от проблеми с бъбреците, може да имате повишен шанс да 

получите нежелани реакции.
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Помолете Вашия лекар или фармацевт да отговори на всички въпроси, които може да имате.

Не се тревожете от следните списъци със странични ефекти. 
Може да не изпитате нито един от тях.

По време на инфузия
Уведомете незабавно Вашия лекар или медицинска сестра, ако забележите някое от следните неща, докато получавате 

инфузия:

• подуване на лицето, устните, езика или гърлото със затруднено дишане

• подуване на други части на тялото ви
• задух, хрипове или затруднено дишане
• кожни проблеми, включително обрив, сърбеж или копривна треска, втвърдени или обезцветени кожни лезии, 

които могат да се увеличат

• повръщане или гадене (гадене)
• треска, зачервяване или втрисане

• диария
• кашлица или дразнене на гърлото

• чувствам се изморен

• главоболие

• болка в гърдите

• кървене или синини повече от нормалното

• виене на свят или леко замаяност

• анормален или неравномерен сърдечен ритъм

Това може да са сериозни странични ефекти. Може да се нуждаете от медицинска помощ.

След инфузия
Незабавно уведомете Вашия лекар или отидете в отдела за злополуки и спешни случаи в най-близката болница, ако 

забележите някое от следните:

• подуване на лицето, устните, езика или гърлото със затруднено дишане

• подуване на други части на тялото ви
• задух, хрипове или затруднено дишане
• обрив, сърбеж или копривна треска по кожата

• стомашни спазми или болки

• тежка или кървава диария
• гадене и повръщане, включително повръщане на кръв или материал, който прилича на утайка от кафе

• необичайно кървене от всяка част на тялото
• необичайни синини

• кръвни съсиреци

• световъртеж или замаяносттреска, втрисане

• тежка кашлица
• анормален или неравномерен сърдечен ритъм

• болка в гърдите

• едно или комбинация от следните: объркване, дезориентация или загуба на паметта, промени в начина, 

по който се движите, ходете или говорите, намалена сила или прогресивна слабост в тялото ви, замъглено 

или загуба на зрение.

Това може да са сериозни странични ефекти. Може да се нуждаете от медицинска помощ.

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако забележите някое от следните:
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• чести инфекции като треска, тежки студени тръпки, респираторни инфекции (включително пневмония), херпес зостер, язви в 

устата или инфекции на пикочните пътища

• болка в устата или гърлото

• хрема или запушен нос или запушени гърди

• болки в ставите, костите или мускулите

• болки в гърба или болки в ръцете или краката

• главоболие

• диария, запек, коремен дискомфорт или болка, или хемороиди
• уринарна инконтиненция или болка

• повишено тегло
• упорита кашлица
• косопад
• сърбяща кожа

• безсъние и/или чувство на умора
• чувство на депресия или тревожност

• кожни промени – обезцветяване, необичайни израстъци или външен вид

Това не е пълен списък на всички възможни странични ефекти. Вашият лекар или фармацевт има по-пълен списък. Други 

могат да се появят при някои хора и може да има някои странични ефекти, които все още не са известни.

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако забележите нещо друго, което Ви кара да се чувствате зле, дори и 

да не е в този списък.

Попитайте Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, ако не разбирате нищо от този списък.

Описание на продукта

Съхранение

Gazyva ще се съхранява в аптеката или в болничното отделение в хладилник при 
температура между 2°C и 8°C.

Наличност
Gazyva се доставя като еднодозов стъклен флакон, съдържащ 40 mL разтвор за интравенозна инфузия 
(25 mg/mL). Разрежда се преди вливане във вена.

Как изглежда Газива
Gazyva е бистра, безцветна до леко кафеникава течност.

Съставки
Всеки флакон Gazyva съдържа 1000 mg от активната съставкаобинутузумаб. Също така съдържа:

• хистидин

• хистидин хидрохлорид монохидрат
• трехалоза дихидрат
• полоксамер 188

Подробности за спонсора

Gazyva се доставя в Нова Зеландия от:
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Roche Products (Нова Зеландия) Limited 

Пощенска кутия 109113

Нюмаркет
Окланд 1149
НОВА ЗЕЛАНДИЯ

Медицински справки: 0800 276 243

Дата на приготвяне

Тази листовка е изготвена на 20 декември 2021 г
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