
Impormasyon ng Consumer Medicine

Gazyva-

Obinutuzumab
1000 mg sa 40 mL concentrate para sa solusyon para sa pagbubuhos

Ano ang nasa leaflet na ito

Mangyaring basahin nang mabuti ang leaflet na ito bago mo simulan ang paggamit ng Gazyva.

Sinasagot ng leaflet na ito ang ilang karaniwang tanong tungkol sa Gazyva. Hindi ito naglalaman ng lahat ng magagamit na 

impormasyon. Hindi nito pinapalitan ang pakikipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko.

Ang lahat ng mga gamot ay may mga panganib at benepisyo. Tinitimbang ng iyong doktor ang mga panganib ng paggamit mo ng Gazyva laban sa mga 

benepisyong inaasahan nilang makukuha nito para sa iyo.

Kung mayroon kang anumang mga alalahanin tungkol sa paggamit ng gamot na ito, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

Itago ang leaflet na ito kasama ng gamot. Maaaring 

kailanganin mong basahin itong muli.

Ano ang gamit ng Gazyva

Ang Gazyva ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na kilala bilang mga anti-neoplastic (o anti-cancer) na ahente. Mayroong 

maraming iba't ibang klase ng mga anti-neoplastic na ahente. Ang Gazyva ay kabilang sa isang klase na tinatawag na monoclonal 

antibodies. Ang mga monoclonal antibodies ay mga protina na partikular na kumikilala at nagbubuklod sa iba pang natatanging mga 

protina sa katawan. Ang aktibong sangkap sa Gazyva ay tinatawag na obinutuzumab.

Ang Gazyva ay ginagamit upang gamutin ang talamak na lymphocytic leukemia (CLL). Ginagamit din ito upang gamutin ang 

advanced follicular lymphoma (FL) sa mga pasyenteng hindi pa nagamot dati, at tamad (mabagal na paglaki) na hindi 

Hodgkin lymphoma (iNHL) sa mga pasyenteng hindi na tumutugon sa paggamot gamit ang ibang gamot na tinatawag na 

rituximab.

Kinikilala at ikinakabit ng Gazyva ang isang protina na tinatawag na CD20 na matatagpuan sa ibabaw ng mga puting 
selula ng dugo na kilala bilang B lymphocytes. Sa panahon ng proseso ng pagbubuklod sa protina, ang abnormal na 
paglaki ng B lymphocytes ay tumigil. Ito ay ang abnormal na lumalaking B lymphocytes na responsable para sa sakit.

Para sa CLL Gazyva ay ginagamit kasama ng chemotherapy na gamot na chlorambucil. Para sa mga pasyente ng FL na hindi pa 

nagamot dati, at mga pasyente na may iNHL na hindi na tumutugon sa rituximab, ang Gazyva ay unang binibigyan ng mga 

gamot sa chemotherapy at pagkatapos ay mag-isa. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga gamot sa chemotherapy 

na ginagamit sa Gazyva, mangyaring tanungin ang iyong doktor, nars o parmasyutiko para sa Consumer Medicine Information 

(CMI) para sa mga gamot na ito.
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Tanungin ang iyong doktor kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa kung bakit inireseta ang Gazyva 

para sa iyo. Maaaring inireseta ng iyong doktor si Gazyva para sa ibang dahilan.

Ang gamot na ito ay makukuha lamang sa reseta ng doktor.

Bago ka bigyan ng Gazyva

Kapag hindi ka dapat bigyan ng Gazyva
Huwag gamitin ang Gazyva kung:

• kung nagkaroon ka ng allergic reaction sa Gazyva o alinman sa mga sangkap na nakalista sa dulo ng 
leaflet na ito

• kung mayroon kang reaksiyong alerdyi sa anumang iba pang mga protina na nagmula sa mouse Ang ilan sa 

mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi ay maaaring kabilang ang igsi ng paghinga, paghinga o hirap sa 

paghinga, pamamaga ng mukha, labi, dila o iba pang bahagi ng katawan, pantal at/o pangangati o pamamantal sa 

balat.

• kung ang pakete ay napunit o nagpapakita ng mga palatandaan ng pakikialam

• kung lumipas na ang expiry date (EXP) na naka-print sa pack
Kung iniinom mo ang gamot na ito pagkatapos lumipas ang petsa ng pag-expire ay maaaring hindi rin ito gumana.

Bago ka bigyan ng Gazyva
Sabihin sa iyong doktor kung:

• mayroon kang impeksyon, o isang kasaysayan ng isang umuulit o pangmatagalang impeksyon tulad ng 

Hepatitis B

Maaari kang magkaroon ng mas mataas na panganib na makakuha ng impeksyon sa panahon o pagkatapos ng paggamot sa Gazyva.

• umiinom ka o dati nang umiinom ng mga gamot na maaaring makaapekto sa iyong immune 
system, tulad ng chemotherapy o mga gamot na nakakapigil sa immune.

Kung ikaw ay umiinom o umiinom ng mga gamot na nakakaapekto sa iyong immune system, maaari kang magkaroon ng mas mataas 

na panganib ng mga impeksyon. May mga ulat ng isang bihirang, malubhang impeksyon sa utak na tinatawag na PML (progressive 

multifocal leucoencephalopathy) na kadalasang nakakaapekto sa mga taong may mahinang immune system. Maaaring mas mataas ang 

iyong pagkakataong magkaroon ng PML kung gagamutin ka ng mga gamot na nagpapahina sa immune system, kabilang ang Gazyva. 

Ang PML ay maaaring magdulot ng matinding kapansanan o maging ng kamatayan.

• mayroon kang kasaysayan ng sakit sa puso na may cardiac arrhythmias (abnormal na pagtibok ng puso),
angina (sakit sa dibdib),pagpalya ng puso o isang kamakailang atake sa puso

Ang iyong doktor ay mangasiwa sa iyo nang malapit sa panahon ng paggamot sa Gazyva.

• umiinom ka ng gamot para maiwasan ang pamumuo ng dugo

Maaaring bawasan ng Gazyva ang bilang ng mga platelet sa iyong dugo, na maaaring magdulot ng pagdurugo na nagbabanta sa 

buhay.

• umiinom ka ng gamot para makontrol ang presyon ng dugo

Dahil maaaring magdulot ng pansamantalang pagbaba ang Gazyva sa iyong presyon ng dugo, maaaring payuhan ka ng iyong doktor 

na pansamantalang ihinto ang pag-inom ng iyong gamot sa presyon ng dugo bago ka bigyan ng Gazyva.

• mayroon kang dati nang sakit sa baga
Maaari kang magkaroon ng mas malaking pagkakataon na mahirapan sa paghinga habang ginagamot ang Gazyva.

Ang iyong doktor ay mangasiwa sa iyo nang malapit sa panahon ng paggamot sa Gazyva.
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• may sakit ka sa bato
Maaari kang magkaroon ng mas malaking pagkakataon na makaranas ng side effect sa panahon ng paggamot sa Gazyva kung ang 

iyong mga bato ay hindi gumagana nang normal.

Ang iyong doktor ay mangasiwa sa iyo nang malapit sa panahon ng paggamot sa Gazyva.

• may sakit ka sa atay

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng Gazyva ay hindi naitatag sa mga taong may mga problema sa atay.

• balak mong magkaroon o nagkaroon ng pagbabakuna sa anumang bakuna

Ang ilang mga bakuna ay hindi dapat ibigay kasabay ng Gazyva o sa mga buwan pagkatapos mong matanggap ang 

Gazyva. Susuriin ng iyong doktor kung dapat kang magkaroon ng anumang mga bakuna bago ka tumanggap ng Gazyva.

• ikaw ay allergic sa anumang iba pang mga gamot o anumang iba pang mga sangkap tulad ng mga pagkain, 

preservatives o tina

• ikaw ay buntis o nagbabalak na maging buntis

Hindi alam kung ang Gazyva ay nakakapinsala sa isang hindi pa isinisilang na sanggol. Hindi inirerekomenda na 

bigyan ka ng Gazyva habang ikaw ay buntis.

Kung ikaw ay may potensyal na magkaroon ng bata, inirerekumenda na huwag kang magbuntis sa loob ng 18 

buwan pagkatapos ng pagtatapos ng paggamot sa Gazyva.

Kung ikaw ay may potensyal na magkaroon ng bata, inirerekumenda na gumamit ka ng epektibong paraan ng pagpipigil sa 

pagbubuntis sa panahon ng paggamot at hanggang sa 18 buwan pagkatapos ng pagtatapos ng paggamot sa Gazyva.

• ikaw ay nagpapasuso o nagpaplanong magpasuso

Hindi alam kung pumapasok si Gazyva sa gatas ng ina. Inirerekomenda na ihinto mo ang pagpapasuso 
habang ginagamot ka sa Gazyva at sa loob ng 18 buwan pagkatapos ng iyong huling pagbubuhos ng 
Gazyva.

Kung hindi mo pa nasasabi sa iyong doktor ang alinman sa mga nabanggit, sabihin sa kanila bago mo simulan ang pag-inom ng 

Gazyva.

Gamitin sa mga bata
Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng Gazyva sa mga bata at kabataan sa ilalim ng 18 taong gulang ay hindi 
pa naitatag.

Pag-inom ng iba pang mga gamot

Sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng anumang iba pang mga gamot, kabilang ang anumang binili mo nang 

walang reseta mula sa isang parmasya, supermarket o tindahan ng pagkain sa kalusugan.

Dahil maaaring magdulot ng pansamantalang pagbaba ang Gazyva sa iyong presyon ng dugo, maaaring payuhan ka ng iyong doktor na 

pansamantalang ihinto ang pag-inom ng iyong gamot sa presyon ng dugo bago ka bigyan ng Gazyva.

Maaaring bawasan ng Gazyva ang bilang ng mga platelet sa iyong dugo. Ang pag-inom ng gamot upang maiwasan ang pamumuo ng dugo habang ikaw ay 

tumatanggap ng Gazyva ay maaaring higit pang bawasan ang bilang ng mga platelet. Ito ay maaaring maging sanhi ng pagdurugo na nagbabanta sa buhay. 

Ang iyong doktor ay mangasiwa sa iyo nang malapit sa panahon ng paggamot sa Gazyva.

Hindi alam kung maaapektuhan ng Gazyva ang iyong normal na pagtugon sa isang bakuna.

Ang iyong doktor at parmasyutiko ay may higit pang impormasyon sa mga gamot na dapat pag-iingatan o iwasan habang 

umiinom ng Gazyva.

Paano ibinigay ang Gazyva
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Maingat na sundin ang lahat ng direksyon na ibinigay sa iyo ng iyong doktor o nars. 

Maaaring iba ang mga ito sa impormasyong nakapaloob sa leaflet na ito.

Ang Gazyva ay dapat na inihanda ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan at ibibigay sa isang ospital o klinika ng 

isang doktor o nars.

Ang Gazyva ay ibinibigay sa pamamagitan ng mabagal na pagbubuhos sa isang ugat (intravenous (IV) infusion). Ang bilang ng mga pagbubuhos 

na ibibigay sa iyo ay depende sa kung paano ka tumugon sa paggamot.

Bago ka tumanggap ng Gazyva ay bibigyan ka ng iba pang mga gamot upang makatulong na mabawasan ang kalubhaan ng mga posibleng 

reaksyon ng pagbubuhos.

Para sa CLL

Ang unang pagbubuhos: bibigyan ka ng 100 mg ng Gazyva sa pamamagitan ng IV infusion sa loob ng 4 na oras.

Ang pangalawang pagbubuhos: kung ang unang pagbubuhos ay mahusay na disimulado, bibigyan ka ng 900 mg ng Gazyva sa 

pamamagitan ng IV infusion. Ang tagal ng pagbubuhos ay tutukuyin ng iyong doktor.

Kasunod na mga pagbubuhos: kung ang nakaraang pagbubuhos ay mahusay na disimulado, bibigyan ka ng 1000 mg 

ng Gazyva sa pamamagitan ng IV infusion. Ang tagal ng pagbubuhos ay tutukuyin ng iyong doktor.

Mahigpit kang susubaybayan sa bawat pagbubuhos. Maaaring isaayos ng iyong doktor ang iyong pagbubuhos depende sa kung gaano 

kahusay ang pagtitiis ng bawat isa.

Para sa follicular lymphoma

Ang unang pagbubuhos: bibigyan ka ng 1000 mg ng Gazyva sa pamamagitan ng IV infusion.

Kasunod na mga pagbubuhos: kung ang unang pagbubuhos ay mahusay na disimulado, bibigyan ka ng 1000 mg ng Gazyva sa 

pamamagitan ng IV infusion. Ang tagal ng bawat pagbubuhos at kapag natanggap mo ang pagbubuhos ay tutukuyin ng iyong doktor.

Paggamot sa pagpapanatili: kung tumugon ka sa paunang paggamot ay maaaring magpasya ang iyong doktor na ipagpatuloy ang 

iyong paggamot sa Gazyva. Maaari kang makatanggap ng Gazyva isang beses bawat 2 buwan hanggang 2 taon.

Kung napalampas mo ang isang dosis

Dahil ibinibigay ang Gazyva sa ilalim ng pangangasiwa ng iyong doktor, malamang na hindi ka makaligtaan ng isang dosis. Gayunpaman, kung nakalimutan 

mo o napalampas mo ang iyong appointment upang makatanggap ng Gazyva, hindi ka dapat maghintay hanggang sa susunod na nakaplanong dosis ngunit 

gumawa ng isa pang appointment sa lalong madaling panahon.

Kung nabigyan ka ng sobra (sobrang dosis)
Dahil ibinibigay ang Gazyva sa ilalim ng pangangasiwa ng iyong doktor, malamang na hindi ka mabibigyan ng labis. 

Gayunpaman, kung nakakaranas ka ng anumang mga side effect pagkatapos mabigyan ng Gazyva, sabihin kaagad sa iyong 

doktor.

Habang tinatanggap mo ang Gazyva

Mga bagay na dapat mong gawin

Sabihin kaagad sa iyong doktor o nars kung mayroon kang anumang mga palatandaan o sintomas ng reaksyon ng 

pagbubuhos o reaksiyong alerdyi, o mga problema sa puso.

Ang ilang mga palatandaan at sintomas ay maaaring kabilang ang:

• pamamaga ng iyong mukha, labi, dila o lalamunan na nahihirapang huminga

• pamamaga ng ibang bahagi ng iyong katawan

• igsi ng paghinga, paghinga o problema sa paghinga
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• pantal, pangangati o pantal sa balat
• nakakaramdam ng sakit (pagduduwal)

• lagnat, panginginig

• nakakaramdam ng pagod

• sakit ng ulo

• pananakit ng dibdib

• abnormal o hindi regular na tibok ng puso

Sabihin sa iyong kapareha o tagapag-alaga na tumatanggap ka ng Gazyva at hilingin sa kanila na sabihin sa iyo kung may napansin 

silang anumang pagbabago sa iyong paggalaw o pag-uugali. Kung mapansin nila ang anumang mga pagbabago dapat mong sabihin 

kaagad sa iyong doktor ang tungkol sa mga ito.

Maaaring kailanganin ng iyong doktor na magsagawa ng ilang mga pagsusuri at baguhin ang iyong paggamot.

Sabihin sa lahat ng mga doktor, dentista at parmasyutiko na gumagamot sa iyo na ikaw ay tumatanggap ng Gazyva.

Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis o nagnanais na magsimula ng isang pamilya habang tumatanggap ng 

Gazyva, kung balak mong magpasuso habang tumatanggap ng Gazyva, o kung balak mong bakunahan ang iyong 

sanggol at buntis sa iyong sanggol habang tumatanggap ng Gazyva.

Siguraduhing panatilihin ang lahat ng iyong mga appointment sa iyong doktor upang masuri ang iyong pag-

unlad.

Ang iyong doktor ay magsasagawa ng mga regular na pagsusuri sa dugo.

Mga bagay na hindi mo dapat gawin

Huwag itigil ang iyong paggamot sa Gazyva nang hindi muna nakikipag-usap sa iyong doktor. Sabihin 

sa iyong doktor kung sa tingin mo ay hindi nakakatulong ang Gazyva sa iyong kondisyon.

Huwag uminom ng anumang iba pang mga gamot, nangangailangan man sila ng reseta o hindi nang hindi muna sinasabi sa 

iyong doktor o kumukunsulta sa isang parmasyutiko.

Mga bagay na dapat ingatan
Mag-ingat sa pagmamaneho o pagpapatakbo ng makinarya hanggang sa malaman mo kung paano ka naaapektuhan ng Gazyva. Ang Gazyva 

sa pangkalahatan ay hindi nagdudulot ng anumang mga problema sa iyong kakayahang magmaneho o magpatakbo ng makinarya. Gayunpaman 

kung nakakaranas ka ng alinman sa mga reaksyong nakalista sa ilalim ng seksyonMga bagay na dapat mong gawindapat mong pigilin ang 

pagmamaneho o pagpapatakbo ng makinarya hanggang sa huminto ang reaksyon.

Mga side effect

Sabihin sa iyong doktor o nars sa lalong madaling panahon kung hindi maganda ang pakiramdam mo habang tinatanggap mo ang 

Gazyva.

Tinutulungan ng Gazyva ang karamihan sa mga taong may CLL o follicular lymphoma ngunit maaaring mayroon itong mga hindi gustong 

epekto sa ilang tao.

Ang lahat ng mga gamot ay maaaring magkaroon ng mga side effect. Minsan seryoso sila, kadalasan hindi. Maaaring kailanganin mo 

ng medikal na atensyon kung nakakuha ka ng ilan sa mga side effect.

Kung ikaw ay 65 taong gulang o mas matanda o dumaranas ng mga problema sa iyong mga bato, maaari kang magkaroon ng mas mataas na pagkakataon 

na magkaroon ng mga side effect.
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Hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na sagutin ang anumang mga katanungan na maaaring mayroon ka.

Huwag maalarma sa mga sumusunod na listahan ng mga side effect. Maaaring 

hindi mo maranasan ang alinman sa mga ito.

Sa panahon ng pagbubuhos

Sabihin kaagad sa iyong doktor o nars kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod habang tumatanggap ng 

pagbubuhos:

• pamamaga ng iyong mukha, labi, dila o lalamunan na nahihirapang huminga

• pamamaga ng ibang bahagi ng iyong katawan

• igsi ng paghinga, paghinga o problema sa paghinga
• mga problema sa balat kabilang ang mga pantal, pangangati o pantal, tumigas o kupas na mga sugat sa balat na 

maaaring lumaki

• pagsusuka o pagsusuka (pagduduwal)

• lagnat, pamumula o panginginig

• pagtatae
• ubo o pangangati ng lalamunan

• nakakaramdam ng pagod

• sakit ng ulo

• pananakit ng dibdib

• pagdurugo o pasa nang higit sa karaniwan
• pagkahilo o pagkahilo
• abnormal o hindi regular na tibok ng puso

Ang mga ito ay maaaring malubhang epekto. Maaaring kailanganin mo ng medikal na atensyon.

Pagkatapos ng pagbubuhos

Sabihin kaagad sa iyong doktor o pumunta sa Aksidente at Emergency sa iyong pinakamalapit na ospital kung napansin mo 

ang alinman sa mga sumusunod:

• pamamaga ng iyong mukha, labi, dila o lalamunan na nahihirapang huminga

• pamamaga ng ibang bahagi ng iyong katawan

• igsi ng paghinga, paghinga o problema sa paghinga
• pantal, pangangati o pantal sa balat
• pananakit o pananakit ng tiyan

• malubha o madugong pagtatae

• pagduduwal at pagsusuka kabilang ang pagsusuka ng dugo o materyal na mukhang butil ng kape
• abnormal na pagdurugo, mula sa alinmang bahagi ng katawan

• abnormal na pasa
• mga namuong dugo

• pagkahilo o pagkahilolagnat, panginginig
• matinding pag-ubo

• abnormal o hindi regular na tibok ng puso

• pananakit ng dibdib

• isa o kumbinasyon ng mga sumusunod: pagkalito, disorientation o pagkawala ng memorya, mga pagbabago sa paraan ng 

iyong paggalaw, paglalakad o pagsasalita, pagbaba ng lakas o progresibong panghihina sa iyong katawan, malabo o 

pagkawala ng paningin.

Ang mga ito ay maaaring malubhang epekto. Maaaring kailanganin mo ng medikal na atensyon.

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod:

Gazyva-CMI 20220117



• madalas na impeksyon tulad ng lagnat, matinding panginginig, impeksyon sa paghinga (kabilang ang pneumonia), 

shingles, ulser sa bibig o impeksyon sa ihi

• sakit sa bibig o lalamunan
• sipon o baradong ilong o baradong dibdib

• pananakit ng kasukasuan, buto o kalamnan

• pananakit ng likod, o pananakit sa mga braso o binti

• sakit ng ulo

• pagtatae, paninigas ng dumi, kakulangan sa ginhawa o pananakit ng tiyan, o almoranas
• kawalan ng pagpipigil sa ihi o pananakit

• tumaas na timbang
• patuloy na ubo
• pagkawala ng buhok

• Makating balat

• kawalan ng tulog at/o pakiramdam ng pagod

• nakakaramdam ng depresyon o pagkabalisa

• mga pagbabago sa balat – pagkawalan ng kulay, hindi pangkaraniwang paglaki o hitsura

Hindi ito kumpletong listahan ng lahat ng posibleng epekto. Ang iyong doktor o parmasyutiko ay may mas kumpletong listahan. Ang 

iba ay maaaring mangyari sa ilang mga tao at maaaring may ilang mga side effect na hindi pa nalalaman.

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung may napansin kang anumang bagay na nagpapasama sa iyong pakiramdam, kahit na wala 

ito sa listahang ito.

Tanungin ang iyong doktor, nars o parmasyutiko kung wala kang naiintindihan sa listahang ito.

Paglalarawan ng Produkto

Imbakan
Ang Gazyva ay itatabi sa parmasya o sa ward ng ospital sa isang refrigerator sa temperatura sa 
pagitan ng 2°C at 8°C.

Availability
Ang Gazyva ay ibinibigay bilang isang single-dose glass vial na naglalaman ng 40 mL ng solusyon para sa intravenous infusion (25 

mg/mL). Ito ay diluted bago pagbubuhos sa isang ugat.

Ano ang hitsura ni Gazyva
Ang Gazyva ay isang malinaw, walang kulay hanggang bahagyang kayumangging likido.

Mga sangkap
Ang bawat vial ng Gazyva ay naglalaman ng 1000 mg ng aktibong sangkapobinutuzumab. Naglalaman din ito ng:

• histidine
• histidine hydrochloride monohydrate
• trehalose dihydrate
• poloxamer 188

Mga Detalye ng Sponsor

Ang Gazyva ay ibinibigay sa New Zealand ng:
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Roche Products (New Zealand) Limited 
PO Box 109113
Newmarket
Auckland 1149
NEW ZEALAND

Mga medikal na katanungan: 0800 276 243

Petsa ng Paghahanda

Ang leaflet na ito ay inihanda noong ika-20 ng Disyembre 2021
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