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Ipakita ang talaan ng nilalaman

Ang impormasyong ito ay inilaan para sa paggamit ng mga propesyonal sa kalusugan

1. Pangalan ng produktong panggamot

Caelyx pegylated liposomal 2 mg/ml concentrate para sa solusyon para sa pagbubuhos

2. Qualitative at quantitative na komposisyon

Ang isang ml ng Caelyx pegylated liposomal ay naglalaman ng 2 mg doxorubicin hydrochloride sa isang pegylated liposomal formulation.

Ang Caelyx pegylated liposomal ay doxorubicin hydrochloride na naka-encapsulated sa mga liposome na may surface-bound methoxypolyethylene 

glycol (MPEG). Ang prosesong ito ay kilala bilang pegylation at pinoprotektahan ang mga liposome mula sa pagtuklas ng mononuclear phagocyte 

system (MPS), na nagpapataas ng oras ng sirkulasyon ng dugo.

Mga excipient na may alam na epekto

Naglalaman ng ganap na hydrogenated soy phosphatidylcholine (mula sa soyabean) - tingnan ang seksyon 4.3.

Para sa buong listahan ng mga excipient, tingnan ang seksyon 6.1.
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3. Pharmaceutical form

Pag-concentrate para sa solusyon para sa pagbubuhos (sterile concentrate)

Ang dispersion ay sterile, translucent at pula.

4. Mga klinikal na detalye

4.1 Mga indikasyon sa paggamot

Ang Caelyx pegylated liposomal ay ipinahiwatig:

- Bilang monotherapy para sa mga pasyenteng may metastatic na kanser sa suso, kung saan may mas mataas na panganib sa puso.

- Para sa paggamot ng advanced na ovarian cancer sa mga kababaihan na nabigo sa isang first-line na platinum-based na chemotherapy na regimen.

- Sa kumbinasyon ng bortezomib para sa paggamot ng progressive multiple myeloma sa mga pasyente na nakatanggap ng hindi 
bababa sa isang naunang therapy at sumailalim na o hindi angkop para sa bone marrow transplant.

- Para sa paggamot ng Kaposi's sarcoma (KS) na may kaugnayan sa AIDS sa mga pasyenteng may mababang bilang ng CD4 (< 200 CD4 lymphocytes/mm3) 

at malawak na mucocutaneous o visceral disease.

Ang Caelyx pegylated liposomal ay maaaring gamitin bilang first-line systemic chemotherapy, o bilang second line na chemotherapy sa mga pasyenteng 

AIDS-KS na may sakit na umusad kasama ng, o sa mga pasyenteng intolerante sa, naunang kumbinasyon ng systemic chemotherapy na binubuo ng hindi 

bababa sa dalawa sa mga sumusunod na ahente: a vinca alkaloid, bleomycin at karaniwang doxorubicin (o iba pang anthracycline).

4.2 Posology at paraan ng pangangasiwa

Ang Caelyx pegylated liposomal ay dapat lamang ibigay sa ilalim ng pangangasiwa ng isang kwalipikadong oncologist na dalubhasa sa 

pangangasiwa ng mga cytotoxic agent.

Ang Caelyx pegylated liposomal ay nagpapakita ng mga natatanging pharmacokinetic na katangian at hindi dapat gamitin nang palitan ng iba pang mga 

formulation ng doxorubicin hydrochloride.

Posology

Kanser sa suso/Ovarian cancer

Ang Caelyx pegylated liposomal ay ibinibigay sa intravenously sa isang dosis na 50 mg/m2isang beses bawat 4 na linggo hangga't hindi 

umuunlad ang sakit at ang pasyente ay patuloy na nagpaparaya sa paggamot.

Multiple myeloma

Ang Caelyx pegylated liposomal ay ibinibigay sa 30 mg/m² sa ika-4 na araw ng bortezomib 3 linggong regimen bilang isang 1 oras na pagbubuhos na ibinibigay kaagad 

pagkatapos ng pagbubuhos ng bortezomib. Ang regimen ng bortezomib ay binubuo ng 1.3 mg/m² sa mga araw 1, 4, 8, at 11 bawat 3 linggo. Ang dosis ay dapat na 

paulit-ulit hangga't ang mga pasyente ay tumugon nang kasiya-siya at pinahihintulutan ang paggamot. Ang ika-4 na araw na dosing ng parehong mga produktong 

panggamot ay maaaring maantala ng hanggang 48 oras kung medikal na kinakailangan. Ang mga dosis ng bortezomib ay dapat na hindi bababa sa 72 oras ang pagitan.

KS na may kaugnayan sa AIDS

Ang Caelyx pegylated liposomal ay ibinibigay sa intravenously sa 20 mg/m2tuwing dalawa hanggang tatlong linggo. Iwasan ang mga agwat na mas maikli sa 10 araw dahil hindi 

maitatapon ang akumulasyon ng mga produktong panggamot at mas mataas na toxicity. Ang paggamot sa mga pasyente sa loob ng dalawa hanggang tatlong buwan ay 

inirerekomenda upang makamit ang isang therapeutic response. Ipagpatuloy ang paggamot kung kinakailangan upang mapanatili ang isang therapeutic response.

Para sa lahat ng mga pasyente

Kung ang pasyente ay nakakaranas ng mga maagang sintomas o mga palatandaan ng reaksyon ng pagbubuhos (tingnan ang seksyon 4.4 at 4.8), agad na ihinto ang 

pagbubuhos, magbigay ng naaangkop na mga premedication (antihistamine at/o short acting corticosteroid) at simulan muli sa mas mabagal na rate.

Mga alituntunin para sa pagbabago ng dosis ng Caelyx pegylated liposomal

Upang pamahalaan ang mga salungat na kaganapan tulad ng palmar-plantar erythrodysesthesia (PPE), stomatitis o haematological toxicity, ang dosis ay 

maaaring bawasan o maantala. Ang mga alituntunin para sa pagbabago ng dosis ng Caelyx pegylated liposomal na pangalawa sa mga masamang epektong 

ito ay ibinibigay sa mga talahanayan sa ibaba. Ang toxicity grading sa mga talahanayang ito ay batay sa National Cancer Institute
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Common Toxicity Criteria (NCI-CTC).

Ang mga talahanayan para sa PPE (Talahanayan 1) at stomatitis (Talahanayan 2) ay nagbibigay ng iskedyul na sinusunod para sa pagbabago ng dosis sa mga klinikal na pagsubok sa 

paggamot ng kanser sa suso o ovarian (pagbabago ng inirerekomendang 4 na linggong ikot ng paggamot): kung ang mga nakakalason na ito ay nangyayari sa mga pasyenteng may 

KS na may kaugnayan sa AIDS, ang inirerekomendang 2 hanggang 3 linggong ikot ng paggamot ay maaaring baguhin sa katulad na paraan.

Ang talahanayan para sa haematological toxicity (Talahanayan 3) ay nagbibigay ng sinusunod na iskedyul para sa pagbabago ng dosis sa mga klinikal na pagsubok 

sa paggamot ng mga pasyenteng may kanser sa suso o ovarian lamang. Ang pagbabago ng dosis sa mga pasyenteng may AIDS-KS ay ibinibigay kasunod ng 

Talahanayan 4.

Talahanayan 1. Palmar–Plantar erythrodysesthesia

Linggo pagkatapos ng naunang Caelyx pegylated liposomal na dosis

Grade ng toxicity sa kasalukuyang

pagtatasa
Linggo 4 Linggo 5 Ika-6 na Linggo

Baitang 1 I-redose maliban kung I-redose maliban kung Bawasan ang dosis ng 25%;

bumalik sa 4 na linggo

pagitan
(mahinang erythema, pamamaga, o 

desquamation na hindi nakakasagabal

sa pang-araw-araw na gawain)

ang pasyente ay nakaranas ng 

nakaraang grade 3 o 4 na pagkalason 

sa balat, kung saan maghintay ng

karagdagang linggo

ang pasyente ay nakaranas ng 

nakaraang grade 3 o 4 na pagkalason 

sa balat, kung saan maghintay ng

karagdagang linggo

Baitang 2 Maghintay ng karagdagang linggo Maghintay ng karagdagang linggo Bawasan ang dosis ng 25%;

bumalik sa 4 na linggo

pagitan
(erythema, desquamation, o pamamaga 

na nakakasagabal sa, ngunit

hindi pinipigilan ang normal

pisikal na aktibidad; maliit na 

paltos o ulcerations mas mababa

higit sa 2 cm ang lapad)

Baitang 3 Maghintay ng karagdagang linggo Maghintay ng karagdagang linggo I-withdraw ang pasyente

(pagpapaltos, ulceration, o pamamaga na 

nakakasagabal sa paglalakad o normal 

na pang-araw-araw na gawain; hindi 

maaaring magsuot ng regular

damit)

Baitang 4 Maghintay ng karagdagang linggo Maghintay ng karagdagang linggo I-withdraw ang pasyente

(nagkakalat o lokal na proseso

nagiging sanhi ng nakakahawa

komplikasyon, o nakaratay
estado o ospital)

Talahanayan 2. Stomatitis

Linggo pagkatapos ng naunang Caelyx pegylated liposomal na dosis

Grade ng toxicity sa

kasalukuyang pagtatasa

Linggo 4 Linggo 5 Ika-6 na Linggo

Baitang 1 I-redose maliban kung I-redose maliban kung Bawasan ang dosis ng 25%; bumalik 

sa pagitan ng 4 na linggoo bawiin

pasyente sa bawat manggagamot

pagtatasa

(walang sakit na mga ulser,

erythema, o banayad

sakit)

ang pasyente ay nakaranas ng a

nakaraang grade 3 o 4 
stomatitis kung saan maghintay

ang pasyente ay nakaranas ng a

nakaraang grade 3 o 4 
stomatitis kung saan maghintay
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isang karagdagang linggo isang karagdagang linggo

Baitang 2 Maghintay ng karagdagang linggo Maghintay ng karagdagang linggo Bawasan ang dosis ng 25%; bumalik 

sa pagitan ng 4 na linggoo bawiin

pasyente sa bawat manggagamot

pagtatasa

(masakit na pamumula,

edema, o ulcers, ngunit
maaaring kumain)

Baitang 3 Maghintay ng karagdagang linggo Maghintay ng karagdagang linggo I-withdraw ang pasyente

(masakit na pamumula,

edema, o ulcers, ngunit
hindi makakain)

Baitang 4 Maghintay ng karagdagang linggo Maghintay ng karagdagang linggo I-withdraw ang pasyente

(nangangailangan ng parenteral o

suporta sa enteral)

Talahanayan 3. Hematological toxicity (ANC o platelets) – Pamamahala ng mga pasyenteng may kanser sa suso o ovarian

BAITANG ANC MGA PLATELET PAGBABAGO

Baitang 1 1,500 – 1,900 75,000 – 150,000 Ipagpatuloy ang paggamot nang walang pagbabawas ng dosis.

Baitang 2 1,000 – < 1,500 50,000 – < 75,000 Maghintay hanggang ANC ≥ 1,500 at platelets ≥ 75,000; 

redose nang walang pagbabawas ng dosis.

Baitang 3 500 – < 1,000 25,000 – < 50,000 Maghintay hanggang ANC ≥ 1,500 at platelets ≥ 75,000; 

redose nang walang pagbabawas ng dosis.

Baitang 4 < 500 < 25,000 Maghintay hanggang ANC ≥ 1,500 at platelets ≥ 75,000; 

bawasan ang dosis ng 25% o ipagpatuloy ang buong dosis na 

may suporta sa growth factor.

Para sa maramihang mga pasyenteng myeloma na ginagamot sa Caelyx pegylated liposomal kasabay ng bortezomib na nakakaranas ng PPE o stomatitis, 

ang Caelyx pegylated liposomal na dosis ay dapat na mabago ayon sa inilarawan sa Talahanayan 1 at 2 sa itaas. Ang talahanayan 4, sa ibaba ay nagbibigay 

ng sinusunod na iskedyul para sa iba pang mga pagbabago sa dosis sa klinikal na pagsubok sa paggamot ng mga pasyente na may maramihang myeloma 

na tumatanggap ng Caelyx pegylated liposomal at bortezomib na kumbinasyon ng therapy. Para sa mas detalyadong impormasyon sa bortezomib dosing 

at dosage adjustments, tingnan ang SPC para sa bortezomib.

Talahanayan 4. Mga pagsasaayos ng dosis para sa Caelyx pegylated liposomal + bortezomib combination therapy - mga pasyenteng may 

multiple myeloma

Katayuan ng pasyente Caelyx pegylated liposomal Bortezomib

Lagnat ≥ 38°C at ANC 
<1,000/mm3

Huwag dosis ang cycle na ito kung bago ang ika-4 na araw; kung 

pagkatapos ng ika-4 na araw, bawasan ang susunod na dosis ng 25%.

Bawasan ang susunod na dosis ng 25%.

Sa anumang araw ng pangangasiwa ng gamot 

pagkatapos ng araw 1 ng bawat cycle:

Huwag dosis ang cycle na ito kung bago ang ika-4 na araw; kung 

pagkatapos ng ika-4 na araw ay bawasan ang susunod na dosis 

ng 25% sa mga sumusunod na cycle kung ang bortezomib ay 

nabawasan para sa hematologic toxicity.*

Huwag dosis; kung ang 2 o higit pang mga dosis ay hindi 

ibinigay sa isang cycle, bawasan ang dosis ng 25% sa mga 

sumusunod na cycle.

Bilang ng platelet < 25,000/mm3

Hemoglobin < 8 g/dl

ANC < 500/mm3

Grade 3 o 4 non-haematologic 
medicine related toxicity

Huwag mag-dose hanggang mabawi sa grade <2 

at bawasan ang dosis ng 25% para sa lahat ng 

kasunod na dosis.

Huwag mag-dose hanggang mabawi sa grade <2 at 

bawasan ang dosis ng 25% para sa lahat

kasunod na mga dosis.
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Sakit sa neuropathic o peripheral 
neuropathy

Walang pagsasaayos ng dosis. Tingnan ang SPC para sa bortezomib.

* para sa karagdagang impormasyon sa bortezomib dosing at dosage adjustment, tingnan ang SPC para sa bortezomib

Para sa mga pasyente ng AIDS-KS na ginagamot ng Caelyx pegylated liposomal, ang haematological toxicity ay maaaring mangailangan ng 

pagbawas ng dosis o pagsususpinde o pagkaantala ng therapy. Pansamantalang suspindihin ang Caelyx pegylated liposomal treatment sa mga 

pasyente kapag ang ANC count ay <1,000/mm3at/o ang bilang ng platelet ay <50,000/mm3. Ang G-CSF (o GM-CSF) ay maaaring ibigay bilang 

concomitant therapy upang suportahan ang bilang ng dugo kapag ang ANC count ay <1,000/mm3sa mga susunod na cycle.

Hepatic Impairment

Ang Caelyx pegylated liposomal pharmacokinetics na tinutukoy sa isang maliit na bilang ng mga pasyente na may mataas na kabuuang antas ng bilirubin ay 

hindi naiiba sa mga pasyente na may normal na kabuuang bilirubin; gayunpaman, hanggang sa magkaroon ng karagdagang karanasan, ang Caelyx 

pegylated liposomal dosage sa mga pasyenteng may kapansanan sa hepatic function ay dapat bawasan batay sa karanasan mula sa suso at ovarian clinical 

trial programs gaya ng sumusunod: sa pagsisimula ng therapy, kung ang bilirubin ay nasa pagitan ng 1.2-3.0 mg/dl, ang unang dosis ay nabawasan ng 25%. 

Kung ang bilirubin ay > 3.0 mg/dl, ang unang dosis ay nababawasan ng 50%. Kung pinahihintulutan ng pasyente ang unang dosis nang walang pagtaas sa 

serum bilirubin o mga enzyme sa atay, ang dosis para sa cycle 2 ay maaaring tumaas sa susunod na antas ng dosis, ibig sabihin, kung nabawasan ng 25% 

para sa unang dosis, tumaas sa buong dosis para sa 2 cycle ; kung nabawasan ng 50% para sa unang dosis, dagdagan sa 75% ng buong dosis para sa cycle 

2. Ang dosis ay maaaring tumaas sa buong dosis para sa mga susunod na cycle kung matitiis. Ang Caelyx pegylated liposomal ay maaaring ibigay sa mga 

pasyente na may metastases sa atay na may kasabay na pagtaas ng bilirubin at mga enzyme sa atay hanggang 4 x ang itaas na limitasyon ng normal na 

hanay. Bago ang Caelyx pegylated liposomal administration, suriin ang hepatic function gamit ang conventional clinical laboratory tests tulad ng ALT/AST, 

alkaline phosphatase, at bilirubin.

Pagkasira ng bato

Dahil ang doxorubicin ay na-metabolize ng atay at pinalabas sa apdo, hindi dapat kailanganin ang pagbabago ng dosis. Ang data ng pharmacokinetic ng 

populasyon (sa hanay ng creatinine clearance na sinuri na 30-156 ml/min) ay nagpapakita na ang Caelyx pegylated liposomal clearance ay hindi 

naiimpluwensyahan ng renal function. Walang magagamit na data ng pharmacokinetic sa mga pasyente na may clearance ng creatinine na mas mababa 

sa 30 ml/min.

Mga pasyente ng KS na may kaugnayan sa AIDS na may splenectomy

Dahil walang karanasan sa Caelyx pegylated liposomal sa mga pasyente na nagkaroon ng splenectomy, ang paggamot sa Caelyx 
pegylated liposomal ay hindi inirerekomenda.

Populasyon ng bata

Ang karanasan sa mga bata ay limitado. Ang Caelyx pegylated liposomal ay hindi inirerekomenda sa mga pasyenteng wala pang 18 taong gulang.

matatanda

Ipinapakita ng pagsusuri na nakabatay sa populasyon na ang edad sa kabuuan ng saklaw na nasubok (21–75 taon) ay hindi makabuluhang nagbabago 

sa mga pharmacokinetics ng Caelyx pegylated liposomal.

Paraan ng pangangasiwa

Ang Caelyx pegylated liposomal ay ibinibigay bilang isang intravenous infusion. Para sa karagdagang mga tagubilin sa paghahanda at mga espesyal na pag-iingat 

para sa paghawak (tingnan ang seksyon 6.6).

Huwag ibigay ang Caelyx pegylated liposomal bilang bolus injection o undiluted dispersion. Inirerekomenda na ang Caelyx pegylated liposomal infusion line 

ay konektado sa gilid na port ng isang intravenous infusion na 5% (50 mg/ml) na glucose upang makamit ang karagdagang dilution at mabawasan ang 

panganib ng thrombosis at extravasation. Ang pagbubuhos ay maaaring ibigay sa pamamagitan ng isang peripheral vein. Huwag gamitin kasama ng mga 

in-line na filter. Ang Caelyx pegylated liposomal ay hindi dapat ibigay sa pamamagitan ng intramuscular o subcutaneous na ruta (tingnan ang seksyon 6.6).

Para sa mga dosis na <90 mg: palabnawin ang Caelyx pegylated liposomal sa 250 ml 5% (50 mg/ml) na solusyon ng glucose para sa pagbubuhos.

Para sa mga dosis ≥ 90 mg: palabnawin ang Caelyx pegylated liposomal sa 500 ml 5% (50 mg/ml) glucose solution para sa pagbubuhos.

Kanser sa suso/Ovarian cancer/Multiple myeloma

Upang mabawasan ang panganib ng mga reaksyon ng pagbubuhos, ang paunang dosis ay ibinibigay sa isang rate na hindi hihigit sa 1 mg / minuto. Kung walang 

reaksyon ng pagbubuhos ay naobserbahan, ang mga kasunod na Caelyx pegylated liposomal infusions ay maaaring ibigay sa loob ng 60 minutong panahon.

Sa mga pasyente na nakakaranas ng reaksyon ng pagbubuhos, ang paraan ng pagbubuhos ay dapat mabago tulad ng sumusunod:
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5% ng kabuuang dosis ay dapat na dahan-dahang ibuhos sa unang 15 minuto. Kung pinahihintulutan nang walang reaksyon, ang rate ng pagbubuhos ay maaaring 

madoble sa susunod na 15 minuto. Kung pinahihintulutan, ang pagbubuhos ay maaaring makumpleto sa susunod na oras para sa kabuuang oras ng pagbubuhos na 

90 minuto.

KS na may kaugnayan sa AIDS

Ang dosis ng Caelyx pegylated liposomal ay diluted sa 250 ml 5% (50 mg/ml) glucose solution para sa pagbubuhos at pinangangasiwaan ng 
intravenous infusion sa loob ng 30 minuto.

4.3 Contraindications

Ang pagiging hypersensitive sa aktibong sangkap, mani o soya, o sa alinman sa mga excipient na nakalista sa seksyon 6.1.

Ang Caelyx pegylated liposomal ay hindi dapat gamitin upang gamutin ang AIDS-KS na maaaring epektibong gamutin gamit ang lokal na therapy 

o systemic alfa-interferon.

4.4 Mga espesyal na babala at pag-iingat para sa paggamit

Dahil sa pagkakaiba sa mga profile ng pharmacokinetic at mga iskedyul ng dosing, ang Caelyx pegylated liposomal ay hindi dapat 
palitan ng iba pang mga formulation ng doxorubicin hydrochloride.

Pagkalason sa puso

Inirerekomenda na ang lahat ng mga pasyente na tumatanggap ng Caelyx pegylated liposomal ay regular na sumailalim sa madalas na pagsubaybay sa 

ECG. Ang mga lumilipas na pagbabago sa ECG tulad ng T-wave flattening, ST segment depression at benign arrhythmias ay hindi itinuturing na mandatory 

indications para sa pagsususpinde ng Caelyx pegylated liposomal therapy. Gayunpaman, ang pagbabawas ng QRS complex ay itinuturing na higit na 

nagpapahiwatig ng pagkalason sa puso. Kung mangyari ang pagbabagong ito, ang pinakatiyak na pagsusuri para sa anthracycline myocardial injury, ibig 

sabihin, endomyocardial biopsy, ay dapat isaalang-alang.

Ang mas tiyak na mga pamamaraan para sa pagsusuri at pagsubaybay ng mga function ng puso kumpara sa ECG ay isang pagsukat ng kaliwang ventricular 

ejection fraction sa pamamagitan ng echocardiography o mas mabuti ng Multigated Angiography (MUGA). Ang mga pamamaraang ito ay dapat na regular 

na ilapat bago ang pagsisimula ng Caelyx pegylated liposomal therapy at paulit-ulit na pana-panahon sa panahon ng paggamot. Ang pagsusuri ng paggana 

ng kaliwang ventricular ay itinuturing na sapilitan bago ang bawat karagdagang pangangasiwa ng Caelyx pegylated liposomal na lumampas sa isang 

panghabambuhay na pinagsama-samang dosis ng anthracycline na 450 mg/m2.

Ang mga pagsusuri sa pagsusuri at mga pamamaraan na binanggit sa itaas tungkol sa pagsubaybay sa pagganap ng puso sa panahon ng anthracycline 

therapy ay dapat gamitin sa sumusunod na pagkakasunud-sunod: ECG monitoring, pagsukat ng kaliwang ventricular ejection fraction, endomyocardial 

biopsy. Kung ang resulta ng pagsusuri ay nagpapahiwatig ng posibleng pinsala sa puso na nauugnay sa Caelyx pegylated liposomal therapy, ang benepisyo 

ng patuloy na therapy ay dapat na maingat na timbangin laban sa panganib ng myocardial injury.

Sa mga pasyenteng may sakit sa puso na nangangailangan ng paggamot, pangasiwaan lamang ang Caelyx pegylated liposomal kapag ang benepisyo ay mas malaki 

kaysa sa panganib sa pasyente.

Mag-ingat sa mga pasyente na may kapansanan sa pag-andar ng puso na tumatanggap ng Caelyx pegylated liposomal.

Sa tuwing pinaghihinalaang cardiomyopathy, ibig sabihin, ang kaliwang ventricular ejection fraction ay makabuluhang nabawasan kumpara sa mga 

halaga ng pre-treatment at/o left ventricular ejection fraction ay mas mababa kaysa sa isang prognostically na nauugnay na halaga (hal., <45%), ang 

endomyocardial biopsy ay maaaring isaalang-alang at ang Ang benepisyo ng patuloy na therapy ay dapat na maingat na suriin laban sa panganib na 

magkaroon ng hindi maibabalik na pinsala sa puso.

Ang congestive heart failure dahil sa cardiomyopathy ay maaaring mangyari nang biglaan, nang walang mga naunang pagbabago sa ECG at maaari ring 

makatagpo ng ilang linggo pagkatapos ng paghinto ng therapy.

Ang pag-iingat ay dapat sundin sa mga pasyente na nakatanggap ng iba pang mga anthracyclines. Ang kabuuang dosis ng doxorubicin hydrochloride ay 

dapat ding isaalang-alang ang anumang nakaraang (o kasabay) na therapy na may mga cardiotoxic compound tulad ng iba pang anthracyclines/

anthraquinones o hal, 5-fluorouracil. Ang pagkalason sa puso ay maaari ding mangyari sa pinagsama-samang dosis ng anthracycline na mas mababa sa 

450 mg/m2sa mga pasyente na may naunang mediastinal irradiation o sa mga tumatanggap ng kasabay na cyclophosphamide therapy.

Ang profile sa kaligtasan ng puso para sa iskedyul ng dosing na inirerekomenda para sa parehong kanser sa suso at ovarian (50 mg/m2) ay katulad ng 20 

mg/m2profile sa mga pasyenteng may AIDS-KS (tingnan ang seksyon 4.8).

Myelosuppression
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Maraming mga pasyente na ginagamot sa Caelyx pegylated liposomal ay may baseline myelosuppression dahil sa mga salik tulad ng 
kanilang preexisting HIV disease o maraming kasabay o nakaraang mga gamot, o mga tumor na kinasasangkutan ng bone marrow. Sa 
pivotal trial sa mga pasyenteng may ovarian cancer na ginagamot sa dosis na 50 mg/m2, ang myelosuppression sa pangkalahatan ay 
banayad hanggang katamtaman, nababaligtad, at hindi nauugnay sa mga yugto ng neutropaenic infection o sepsis. Bukod dito, sa isang 
kinokontrol na klinikal na pagsubok ng Caelyx pegylated liposomal kumpara sa topotecan, ang saklaw ng paggamot na may kaugnayan 
sa sepsis ay mas mababa nang malaki sa Caelyx pegylated liposomal-treated ovarian cancer na mga pasyente kumpara sa topotecan na 
grupo ng paggamot. Ang isang katulad na mababang saklaw ng myelosuppression ay nakita sa mga pasyente na may metastatic na 
kanser sa suso na tumatanggap ng Caelyx pegylated liposomal sa isang first-line na klinikal na pagsubok. Sa kaibahan sa karanasan sa 
mga pasyente na may kanser sa suso o ovarian cancer, ang myelosuppression ay lumilitaw na ang dosis-limitasyon salungat na 
kaganapan sa mga pasyente na may AIDS-KS (tingnan ang seksyon 4.8). Dahil sa potensyal para sa pagsugpo sa bone marrow,

Ang patuloy na matinding myelosuppression, ay maaaring magresulta sa superinfection o pagdurugo.

Sa kinokontrol na mga klinikal na pag-aaral sa mga pasyente na may AIDS-KS laban sa isang bleomycin/vincristine regimen, ang mga oportunistikong 

impeksyon ay tila mas madalas sa panahon ng paggamot na may Caelyx pegylated liposomal. Dapat malaman ng mga pasyente at doktor ang mas mataas 

na insidente na ito at kumilos kung naaangkop.

Pangalawang hematological malignancies

Tulad ng iba pang mga ahente ng antineoplastic na nakakapinsala sa DNA, ang pangalawang talamak na myeloid leukemias at myelodysplasias ay naiulat sa mga 

pasyente na nakatanggap ng pinagsamang paggamot na may doxorubicin. Samakatuwid, ang sinumang pasyente na ginagamot ng doxorubicin ay dapat panatilihin 

sa ilalim ng pangangasiwa ng hematological.

Pangalawang oral neoplasms

Napakabihirang mga kaso ng pangalawang kanser sa bibig ay naiulat sa mga pasyente na may pangmatagalang (higit sa isang taon) na pagkakalantad sa 

Caelyx pegylated liposomal o sa mga tumatanggap ng pinagsama-samang Caelyx pegylated liposomal na dosis na higit sa 720 mg/m2. Parehong nasuri ang 

mga kaso ng pangalawang oral cancer, sa panahon ng paggamot sa Caelyx pegylated liposomal, at hanggang 6 na taon pagkatapos ng huling dosis. Ang 

mga pasyente ay dapat suriin sa mga regular na pagitan para sa pagkakaroon ng oral ulceration o anumang oral discomfort na maaaring nagpapahiwatig 

ng pangalawang oral cancer.

Mga reaksyong nauugnay sa pagbubuhos

Malubha at kung minsan ay nagbabanta sa buhay na mga reaksyon ng pagbubuhos, na kung saan ay nailalarawan sa mga reaksiyong tulad ng allergy o 

anaphylactoid, na may mga sintomas kabilang ang hika, pamumula, urticaral rash, pananakit ng dibdib, lagnat, hypertension, tachycardia, pruritus, pagpapawis, igsi 

ng paghinga, facial edema, panginginig, pananakit ng likod, paninikip sa dibdib at lalamunan at/o hypotension ay maaaring mangyari sa loob ng ilang minuto 

pagkatapos simulan ang pagbubuhos ng Caelyx pegylated liposomal. Napakabihirang, ang mga kombulsyon ay naobserbahan din na may kaugnayan sa mga 

reaksyon ng pagbubuhos. Ang pansamantalang paghinto ng pagbubuhos ay kadalasang nalulutas ang mga sintomas na ito nang walang karagdagang paggamot. 

Gayunpaman, ang mga gamot upang gamutin ang mga sintomas na ito (hal., antihistamines, corticosteroids, adrenaline, at anticonvulsants), gayundin ang mga 

kagamitang pang-emergency ay dapat na magagamit para sa agarang paggamit. Sa karamihan ng mga pasyente, ang paggamot ay maaaring ipagpatuloy 

pagkatapos malutas ang lahat ng mga sintomas, nang walang pag-ulit. Ang mga reaksyon ng pagbubuhos ay bihirang umuulit pagkatapos ng unang ikot ng 

paggamot. Upang mabawasan ang panganib ng mga reaksyon ng pagbubuhos, ang paunang dosis ay dapat ibigay sa isang rate na hindi hihigit sa 1 mg / minuto 

(tingnan ang seksyon 4.2 ).

Palmar plantar erythrodysaesthesia syndrome (PPE)

Ang PPE ay nailalarawan sa pamamagitan ng masakit, macular reddening eruptions ng balat. Sa mga pasyente na nakakaranas ng kaganapang ito, ito ay karaniwang makikita 

pagkatapos ng dalawa o tatlong mga cycle ng paggamot. Karaniwang nangyayari ang pagpapabuti sa loob ng 1-2 linggo, at sa ilang mga kaso, maaaring tumagal ng hanggang 4 na 

linggo o mas matagal pa para sa kumpletong paglutas. Pyridoxine sa isang dosis na 50-150 mg bawat araw at corticosteroids ay ginamit para sa prophylaxis at paggamot ng PPE, 

gayunpaman, ang mga therapies na ito ay hindi nasusuri sa phase III na mga pagsubok. Kasama sa iba pang mga diskarte sa pag-iwas at paggamot sa PPE ang pagpapanatiling 

malamig ang mga kamay at paa, sa pamamagitan ng paglalantad sa kanila sa malamig na tubig (pagbabad, paliguan, o paglangoy), pag-iwas sa sobrang init/mainit na tubig at 

pagpapanatiling walang limitasyon (walang medyas, guwantes, o sapatos na masikip angkop). Ang PPE ay lumilitaw na pangunahing nauugnay sa iskedyul ng dosis at maaaring 

bawasan sa pamamagitan ng pagpapahaba ng pagitan ng dosis ng 1-2 linggo (tingnan ang seksyon 4.2). Gayunpaman, ang reaksyong ito ay maaaring maging malubha at 

nakakapanghina sa ilang mga pasyente at maaaring mangailangan ng paghinto ng paggamot (tingnan ang seksyon 4.8).

Extravasation

Kahit na ang lokal na nekrosis kasunod ng extravasation ay napakabihirang naiulat, ang Caelyx pegylated liposomal ay itinuturing na isang nakakairita. Ang mga pag-

aaral ng hayop ay nagpapahiwatig na ang pangangasiwa ng doxorubicin hydrochloride bilang isang liposomal formulation ay binabawasan ang potensyal para sa 

extravasation injury. Kung mangyari ang anumang mga palatandaan o sintomas ng extravasation (hal., pananakit, pamumula)
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ang pagbubuhos kaagad at muling simulan sa ibang ugat. Ang paglalagay ng yelo sa lugar ng extravasation sa loob ng humigit-kumulang 30 minuto ay 

maaaring makatulong sa pagpapagaan ng lokal na reaksyon. Ang Caelyx pegylated liposomal ay hindi dapat ibigay sa pamamagitan ng intramuscular o 

subcutaneous route.

Mga pasyenteng may diabetes

Pakitandaan na ang bawat vial ng Caelyx pegylated liposomal ay naglalaman ng sucrose at ang dosis ay ibinibigay sa 5% (50 mg/ml) glucose 
solution para sa pagbubuhos.

Mga pantulong

Ang gamot na ito ay naglalaman ng mas mababa sa 1 mmol sodium (23 mg) bawat dosis at ito ay mahalagang 'sodium-free'.

Para sa mga karaniwang masamang pangyayari na nangangailangan ng pagbabago o paghinto ng dosis tingnan ang seksyon 4.8.

4.5 Pakikipag-ugnayan sa ibang mga produktong panggamot at iba pang paraan ng pakikipag-ugnayan

Walang pormal na pag-aaral sa interaksyon ng produkto ng gamot na isinagawa kasama ang Caelyx pegylated liposomal, bagaman ang mga pagsubok sa 

kumbinasyon ng phase II na may mga conventional chemotherapy agent ay isinagawa sa mga pasyente na may gynecological malignancies. Mag-ingat sa 

kasabay na paggamit ng mga produktong panggamot na kilala na nakikipag-ugnayan sa karaniwang doxorubicin hydrochloride. Ang Caelyx pegylated 

liposomal, tulad ng iba pang paghahanda ng doxorubicin hydrochloride, ay maaaring magpalakas ng toxicity ng iba pang mga anti-cancer na therapy. Sa 

panahon ng mga klinikal na pagsubok sa mga pasyente na may mga solidong tumor (kabilang ang kanser sa suso at ovarian) na nakatanggap ng 

magkakasabay na cyclophosphamide o taxanes, walang mga bagong additive toxicity ang nabanggit. Sa mga pasyenteng may AIDS, Ang exacerbation ng 

cyclophosphamide-induced haemorrhagic cystitis at pagpapahusay ng hepatotoxicity ng 6-mercaptopurine ay naiulat na may standard doxorubicin 

hydrochloride. Ang pag-iingat ay dapat gamitin kapag nagbibigay ng anumang iba pang mga cytotoxic agent, lalo na ang myelotoxic agent, sa parehong 

oras.

4.6 Fertility, pagbubuntis at paggagatas

Pagbubuntis

Ang doxorubicin hydrochloride ay pinaghihinalaang nagdudulot ng malubhang depekto sa panganganak kapag pinangangasiwaan sa panahon ng pagbubuntis. Samakatuwid, 

ang Caelyx pegylated liposomal ay hindi dapat gamitin sa panahon ng pagbubuntis maliban kung malinaw na kinakailangan.

Mga babaeng may potensyal na magkaroon ng anak

Ang mga babaeng may potensyal na magkaroon ng anak ay dapat payuhan na maiwasan ang pagbubuntis habang sila o ang kanilang kapareha ng lalaki ay 

tumatanggap ng Caelyx pegylated liposomal at sa anim na buwan kasunod ng paghinto ng Caelyx pegylated liposomal therapy (tingnan ang seksyon 5.3).

pagpapasuso

Hindi alam kung ang Caelyx pegylated liposomal ay excreted sa gatas ng tao. Dahil maraming mga produktong panggamot, kabilang ang anthracyclines, 

ay pinalabas sa gatas ng tao, at dahil sa potensyal para sa malubhang salungat na reaksyon sa mga sanggol na nagpapasuso, samakatuwid ang mga ina ay 

dapat na ihinto ang pag-aalaga bago simulan ang Caelyx pegylated liposomal na paggamot. Inirerekomenda ng mga eksperto sa kalusugan na ang mga 

babaeng nahawaan ng HIV ay hindi magpapasuso sa kanilang mga sanggol sa anumang sitwasyon upang maiwasan ang pagkalat ng HIV.

Pagkayabong

Ang epekto ng doxorubicin hydrochloride sa pagkamayabong ng tao ay hindi pa nasusuri (tingnan ang seksyon 5.3).

4.7 Mga epekto sa kakayahang magmaneho at gumamit ng mga makina

Ang Caelyx pegylated liposomal ay walang o hindi gaanong impluwensya sa kakayahang magmaneho at gumamit ng mga makina. Gayunpaman, sa mga klinikal na 

pag-aaral hanggang ngayon, ang pagkahilo at antok ay madalang na nauugnay (<5%) sa pangangasiwa ng Caelyx pegylated liposomal. Ang mga pasyente na 

dumaranas ng mga epektong ito ay dapat umiwas sa pagmamaneho at pagpapatakbo ng makinarya.

4.8 Hindi kanais-nais na mga epekto

Buod ng profile ng kaligtasan

Ang pinakamadalas na masamang reaksyon (≥ 20%) ay neutropaenia, pagduduwal, leukopaenia, anemia, at pagkapagod.
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Ang mga malubhang salungat na reaksyon (Grade 3/4 na masamang reaksyon na nagaganap sa ≥ 2% ng mga pasyente) ay neutropaenia, PPE, 
leukopaenia, lymphopaenia, anemia, thrombocytopaenia, stomatitis, pagkapagod, pagtatae, pagsusuka, pagduduwal, pyrexia, dyspnoea, at 
pneumonia Ang mga hindi gaanong madalas na naiulat na malubhang salungat na mga reaksyon ay kinabibilangan ng Pneumocystis jirovecii 
pneumonia, pananakit ng tiyan, impeksyon sa cytomegalovirus kabilang ang cytomegalovirus chorioretinitis, asthenia, pag-aresto sa puso, 
pagkabigo sa puso, pagkabigo sa puso congestive, pulmonary embolism, thrombophlebitis, venous thrombosis reaksyon, anatoxicosis na 
thrombosis, anatoxicosis ng thrombosis at Stevens-Johnson syndrome.

Tabulated na listahan ng mga salungat na reaksyon

Ang Talahanayan 5 ay nagbubuod sa mga masamang reaksyon ng gamot na naganap sa mga pasyenteng tumatanggap ng Caelyx pegylated liposomal sa 4,231 na 

mga pasyente para sa paggamot ng kanser sa suso, kanser sa ovarian, maraming myeloma, at KS na nauugnay sa AIDS. Kasama rin ang mga salungat na reaksyon 

pagkatapos ng marketing, gaya ng ipinahiwatig ng "b”. Ang mga frequency ay tinukoy bilang napakakaraniwan (≥ 1/10), karaniwan (≥ 1/100 hanggang < 1/10), hindi 

karaniwan (≥ 1/1,000 hanggang < 1/100), bihira (≥ 1/10,000 hanggang < 1/1,000 ), napakabihirang (< 1/10,000) at hindi alam (hindi matantya ang dalas mula sa 

magagamit na data). Sa loob ng bawat pagpapangkat ng dalas, kung saan nauugnay, ang mga salungat na reaksyon ay ipinakita sa pagkakasunud-sunod ng 

pagbaba ng kabigatan.

Talahanayan 5: Mga salungat na reaksyon sa mga pasyenteng ginagamot ng Caelyx pegylated liposomal

Klase ng System Organ Dalas Lahat ng Baitang Masamang Reaksyon sa Gamot

Mga impeksyon at infestation Karaniwan Sepsis

Pulmonya

Pneumocystis jirovecii pneumonia

Impeksyon ng cytomegalovirus kabilang 

ang cytomegalovirus chorioretinitis

Impeksyon ng Mycobacterium avium 

complex

Candidiasis

Herpes zoster

Impeksyon sa ihi

Impeksyon

Impeksyon sa itaas na respiratory tract

Oral candidiasis

Folliculitis

Pharyngitis

Nasopharyngitis

Hindi karaniwan Herpes simplex

Impeksyon mula sa fungi

Bihira Oportunistikong impeksyon (kabilang 
ang Aspergillus, Histoplasma,Isospora
, Legionella,Microsporidium, 
Salmonella,Staphylococcus, 
Toxoplasma,Tuberkulosis)a

Ang mga neoplasma ay benign, malignant 

at hindi natukoy (kabilang ang mga cyst at 

polyp)

Hindi kilala Talamak na myeloid leukemiab

Myelodysplastic syndromeb
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Neoplasm sa bibigb

Mga karamdaman sa dugo at 

lymphatic system

Very common Leukopaenia

Neutropaenia

Lymphopaenia

Anemia (kabilang ang hypochromic)

Karaniwan Thrombocytopenia

Febrile neutropaenia

Hindi karaniwan Pancytopenia

Thrombocytosis

Bihira Kabiguan ng utak ng buto

Mga karamdaman sa immune system Hindi karaniwan Hypersensitivity

Reaksyon ng anaphylactic

Bihira Reaksyon ng anaphylactoid

Mga karamdaman sa metabolismo at 

nutrisyon

Very common Nabawasan ang gana sa pagkain

Karaniwan Cachexia

Dehydration

Hypokalemia

Hyponatremia

Hypocalcaemia

Hindi karaniwan Hyperkalemia

Hypomagnesaemia

Mga sakit sa saykayatriko Karaniwan Nakakalito na estado

Pagkabalisa

Depresyon

Hindi pagkakatulog

Mga karamdaman sa sistema ng nerbiyos Karaniwan Peripheral ng neuropathy

Peripheral sensory neuropathy

Neuralgia

Paraesthesia

Hypoaesthesia

Dysgeusia

Sakit ng ulo

Pagkahilo

Pagkahilo
https://www.medicines.org.uk/emc/product/12931 10/21



4/15/22, 5:26 PM Caelyx pegylated liposomal 2 mg/ml concentrate para sa solusyon para sa pagbubuhos - Buod ng Mga Katangian ng Produkto (SmPC) - (emc)

Hindi karaniwan Polyneuropathy

Kombulsyon

Syncope

Dysaesthesia

Antok

Conjunctivitis

Malabo ang paningin

Tumaas ang lacrimation

Retinitis

Tachycardia

Palpitations

Tumigil ang puso

Pagkabigo sa puso

Congestive ng cardiac failure

Cardiomyopathy

Cardiotoxicity

Ventricular arrhythmia

Bundle branch block sa kanan

Karamdaman sa pagpapadaloy

Atrioventricular block

Siyanosis

Mga sakit sa mata Karaniwan

Hindi karaniwan

Bihira

Mga karamdaman sa pusoa Karaniwan

Hindi karaniwan

Bihira

Mga karamdaman sa vascular Karaniwan Alta-presyon

Hypotension

Namumula

Hindi karaniwan Paninikip ng paghinga sa baradong daluyan ng hangin

Necrosis sa lugar ng pagbubuhos (kabilang ang 

nekrosis ng malambot na tisyu at nekrosis ng balat)

Phlebitis

Orthostatic hypotension

Bihira Thrombophlebitis

Venous thrombosis

Vasodilatation

Paghinga, thoracic at Karaniwan Dyspnea
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mga karamdaman sa mediastinal

Dyspnoea exertional

Epistaxis

Ubo

Hika

Hindi komportable sa dibdib

Paninikip ng lalamunan

Stomatitis

Pagduduwal

Pagsusuka

Pagtatae

Pagtitibi

Kabag

Aphthous stomatitis

Ulcerasyon sa bibig

Dyspepsia

Dysphagia

Esophagitis

Sakit sa tiyan

Sakit ng tiyan sa itaas

Sakit sa bibig

Tuyong bibig

Utot

Hindi karaniwan

Bihira

Gastrointestinal disorder Very common

Karaniwan

Hindi karaniwan

Gingivitis

Glossitis

Ulcerasyon sa labi

Bihira

Mga sakit sa balat at 
subcutaneous tissue

Very common Palmar plantar erythrodysaesthesia 
syndromea

Pantal (kabilang ang erythematous, 
maculo-papular, at papular)

Alopecia

Karaniwan Pagtuklap ng balat

Paltos

Tuyong balat

Erythema
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Pruritus

Hyperhidrosis

Hyperpigmentation ng balat

Hindi karaniwan Dermatitis

Dermatitis exfoliative

Acne

Ulser sa balat

Dermatitis allergic

Urticaria

Pagkawala ng kulay ng balat

Petechiae

Pigmentation disorder

Nail disorder

Bihira Nakakalason na epidermal necrolysis

Erythema multiforme

Dermatitis bullous

Lichenoid keratosis

Hindi kilala Stevens-Johnson syndromeb

Mga karamdaman sa musculoskeletal at 

connective tissue

Very common Pananakit ng musculoskeletal (kabilang ang 

pananakit ng musculoskeletal na dibdib, pananakit 

ng likod, pananakit sa dulo)

Karaniwan Mga pulikat ng kalamnan

Myalgia

Arthralgia

Sakit sa buto

Hindi karaniwan Panghihina ng kalamnan

Mga karamdaman sa bato at ihi Karaniwan Dysuria

Mga karamdaman sa reproductive Hindi karaniwan Sakit sa dibdib

Bihira Impeksyon sa puki

Scrotal erythema

Mga pangkalahatang karamdaman at

mga kondisyon ng site ng pangangasiwa

Very common Pyrexia

Pagkapagod

Karaniwan Reaksyon na nauugnay sa pagbubuhos

Sakit

Pananakit ng dibdib
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Sakit na parang trangkaso

Panginginig

Pamamaga ng mucosal

Asthenia

Malaise

Edema

Edema peripheral

Extravasation ng site ng pangangasiwa

Reaksyon sa lugar ng iniksyon

Edema sa mukha

Hyperthermia

Sakit sa mauhog lamad

Nabawasan ang timbang

Nabawasan ang fraction ng ejection

Hindi karaniwan

Bihira

Mga pagsisiyasat Karaniwan

Hindi karaniwan

Bihira Abnormal ang pagsusuri sa pag-andar ng atay 

(kabilang ang pagtaas ng bilirubin ng dugo, 

pagtaas ng Alanine aminotransferase at Aspartate 

aminotransferase

nadagdagan)

Tumaas ang creatinine ng dugo

Pinsala, pagkalason at mga komplikasyon 

sa pamamaraan

Hindi karaniwan Radiation recall phenomenona

aTingnan moPaglalarawan ng mga napiling masamang reaksyon

bSalungat na reaksyon pagkatapos ng marketing

Paglalarawan ng mga napiling masamang reaksyon

Palmar plantar erythrodysaesthesia

Ang pinakakaraniwang hindi kanais-nais na epekto na naiulat sa mga klinikal na pagsubok sa dibdib/varian ay ang palmar-plantar erythrodysesthesia (PPE). 

Ang kabuuang saklaw ng PPE na iniulat ay 41.3% at 51.1% sa mga klinikal na pagsubok sa ovarian at dibdib, ayon sa pagkakabanggit. Ang mga epektong ito 

ay halos banayad, na may malubhang (grade 3) na mga kaso na iniulat sa 16.3% at 19.6% ng mga pasyente. Ang naiulat na insidente ng mga kaso na 

nagbabanta sa buhay (grade 4) ay <1%. Ang PPE ay madalang na nagresulta sa permanenteng paghinto ng paggamot (1.9% at 10.8%). Naiulat ang PPE sa 

16% ng maraming pasyenteng myeloma na ginagamot ng Caelyx pegylated liposomal plus bortezomib combination therapy. Ang Grade 3 PPE ay naiulat sa 

5% ng mga pasyente. Walang naiulat na grade 4 PPE. Ang rate ng PPE ay makabuluhang mas mababa sa populasyon ng AIDS-KS (1.3% sa lahat ng baitang, 

0.4% grade 3 PPE, walang grade 4 na PPE). Tingnan ang seksyon 4.4.

Mga oportunistikong impeksyon

Ang mga hindi kanais-nais na epekto sa paghinga ay karaniwang nangyayari sa mga klinikal na pag-aaral ng Caelyx pegylated liposomal at maaaring nauugnay sa mga 

oportunistikong impeksyon (OI's) sa populasyon ng AIDS. Ang mga oportunistikong impeksyon ay sinusunod sa mga pasyente ng KS pagkatapos ng pangangasiwa ng 

Caelyx pegylated liposomal, at madalas na sinusunod sa mga pasyente na may HIV sapilitan.
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immunodeficiency. Ang pinakamadalas na nakikitang OI sa mga klinikal na pag-aaral ay candidiasis, cytomegalovirus, herpes 
simplex, Pneumocystis jirovecii pneumonia, at mycobacterium avium complex.

Pagkalason sa puso

Ang mas mataas na saklaw ng congestive heart failure ay nauugnay sa doxorubicin therapy sa pinagsama-samang panghabambuhay na dosis> 450 mg/m2o sa mas 

mababang mga dosis para sa mga pasyente na may mga kadahilanan ng panganib sa puso. Endomyocardial biopsy sa siyam sa sampung pasyente ng AIDS-KS na 

tumatanggap ng pinagsama-samang dosis ng Caelyx pegylated liposomal na higit sa 460 mg/m2hindi nagpapahiwatig ng katibayan ng anthracycline-induced 

cardiomyopathy. Ang inirerekomendang dosis ng Caelyx pegylated liposomal para sa mga pasyente ng AIDS-KS ay 20 mg/m2tuwing dalawa hanggang tatlong linggo. 

Ang pinagsama-samang dosis kung saan ang cardiotoxicity ay magiging alalahanin para sa mga pasyenteng ito ng AIDS-KS (> 400 mg/m2) ay mangangailangan ng 

higit sa 20 kurso ng Caelyx pegylated liposomal therapy sa loob ng 40 hanggang 60 na linggo.

Bilang karagdagan, ang mga endomyocardial biopsy ay isinagawa sa 8 solidong mga pasyente ng tumor na may pinagsama-samang anthracycline na dosis na 509 mg/

m.2–1,680 mg/m2. Ang hanay ng mga marka ng cardiotoxicity ng Billingham ay mga grado 0-1.5. Ang mga marka ng pagmamarka na ito ay pare-pareho sa walang o 

banayad na pagkalason sa puso.

Sa pivotal phase III trial kumpara sa doxorubicin, 58/509 (11.4%) ang mga randomized na paksa (10 ginagamot sa Caelyx pegylated liposomal sa isang dosis 

na 50 mg/m2/bawat 4 na linggo kumpara sa 48 na ginagamot ng doxorubicin sa dosis na 60 mg/m2/bawat 3 linggo) natugunan ang pamantayang tinukoy 

ng protocol para sa pagkalason sa puso sa panahon ng paggamot at/o pag-follow-up. Ang cardiac toxicity ay tinukoy bilang pagbaba ng 20 puntos o higit pa 

mula sa baseline kung ang resting LVEF ay nanatili sa normal na hanay o pagbaba ng 10 puntos o mas mataas kung ang LVEF ay naging abnormal (mas 

mababa sa mas mababang limitasyon para sa normal). Wala sa 10 Caelyx pegylated liposomal subject na nagkaroon ng cardiac toxicity ayon sa pamantayan 

ng LVEF na nakabuo ng mga palatandaan at sintomas ng CHF. Sa kaibahan, 10 sa 48 na mga paksa ng doxorubicin na nagkaroon ng cardiac toxicity ayon sa 

pamantayan ng LVEF ay bumuo din ng mga palatandaan at sintomas ng CHF.

Sa mga pasyente na may mga solidong tumor, kabilang ang isang subset ng mga pasyente na may mga kanser sa suso at ovarian, na ginagamot sa isang dosis na 50 

mg/m2/cycle na may panghabambuhay na pinagsama-samang dosis ng anthracycline hanggang 1,532 mg/m2, mababa ang saklaw ng clinically makabuluhang cardiac 

dysfunction. Sa 418 mga pasyente na ginagamot sa Caelyx pegylated liposomal 50 mg/m2/cycle, at pagkakaroon ng baseline measurement ng left ventricular ejection 

fraction (LVEF) at hindi bababa sa isang follow-up na pagsukat na tinasa sa pamamagitan ng MUGA scan, 88 mga pasyente ay nagkaroon ng pinagsama-samang dosis 

ng anthracycline na > 400 mg/m2, isang antas ng pagkakalantad na nauugnay sa mas mataas na panganib ng cardiovascular toxicity na may conventional doxorubicin. 

13 lamang sa 88 pasyenteng ito (15%) ang nagkaroon ng hindi bababa sa isang makabuluhang pagbabago sa klinikal sa kanilang LVEF, na tinukoy bilang isang halaga 

ng LVEF na mas mababa sa 45% o pagbaba ng hindi bababa sa 20 puntos mula sa baseline. Higit pa rito, 1 pasyente lamang (cumulative anthracycline dose na 944 mg/

m2), itinigil ang paggamot sa pag-aaral dahil sa mga klinikal na sintomas ng congestive heart failure.

Radiation recall phenomenon

Ang paggunita sa reaksyon ng balat dahil sa naunang radiotherapy ay hindi pangkaraniwan sa Caelyx pegylated liposomal administration.

Pag-uulat ng mga pinaghihinalaang masamang reaksyon

Ang pag-uulat ng mga pinaghihinalaang masamang reaksyon pagkatapos ng pahintulot ng produktong panggamot ay mahalaga. Pinapayagan nito ang patuloy na 

pagsubaybay sa balanse ng benepisyo/panganib ng produktong panggamot. Hinihiling sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na mag-ulat ng 

anumang pinaghihinalaang masamang reaksyon sa pamamagitan ng Yellow Card Scheme Website: www.mhra.gov.uk/yellowcard o maghanap ng MHRA Yellow Card sa 

Google Play o Apple App Store.

4.9 Labis na dosis

Ang talamak na labis na dosis ng doxorubicin hydrochloride ay nagpapalala sa mga nakakalason na epekto ng mucositis, leukopaenia at 
thrombocytopenia. Ang paggamot sa talamak na labis na dosis ng malubhang myelosuppressed na pasyente ay binubuo ng pag-ospital, 
antibiotics, platelet at granulocyte transfusions at sintomas na paggamot ng mucositis.

5. Mga katangian ng pharmacological

5.1 Mga katangian ng pharmacodynamic

Pharmacotherapeutic group: Mga cytotoxic agent (anthracyclines at mga kaugnay na substance), ATC code: L01DB01.

Mekanismo ng pagkilos

Ang aktibong sangkap ng Caelyx pegylated liposomal ay doxorubicin hydrochloride, isang cytotoxic anthracycline antibiotic na nakuha mula sa
Streptomyces peucetiusvar.caesius. Ang eksaktong mekanismo ng aktibidad ng antitumour ng doxorubicin ay hindi alam. Karaniwang 
pinaniniwalaan na ang pagsugpo sa DNA, RNA at synthesis ng protina ay responsable para sa karamihan ng mga cytotoxic effect. Ito ay 
marahil ang resulta ng intercalation ng anthracycline sa pagitan ng mga katabing pares ng base ng DNA double helix kaya pinipigilan ang 
kanilang pag-unwinding para sa pagtitiklop.
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Klinikal na pagiging epektibo at kaligtasan

Ang isang phase III na randomized na pag-aaral ng Caelyx pegylated liposomal versus doxorubicin sa mga pasyente na may metastatic na kanser sa suso ay 

nakumpleto sa 509 na mga pasyente. Ang layunin na tinukoy ng protocol ng pagpapakita ng hindi kababaan sa pagitan ng Caelyx pegylated liposomal at 

doxorubicin ay natugunan, ang hazard ratio (HR) para sa progression-free survival (PFS) ay 1.00 (95% CI para sa HR=0.82-1.22). Ang HR ng paggamot para sa 

PFS kapag inayos para sa mga prognostic na variable ay pare-pareho sa PFS para sa populasyon ng ITT.

Ang pangunahing pagsusuri ng cardiac toxicity ay nagpakita ng panganib ng pagbuo ng isang cardiac event bilang isang function ng pinagsama-samang 

dosis ng anthracycline ay makabuluhang mas mababa sa Caelyx pegylated liposomal kaysa sa doxorubicin (HR=3.16, p <0.001). Sa pinagsama-samang 

dosis na higit sa 450 mg/m2walang mga kaganapan sa puso na may Caelyx pegylated liposomal.

Ang isang phase III comparative study ng Caelyx pegylated liposomal versus topotecan sa mga pasyente na may epithelial ovarian cancer kasunod ng 

pagkabigo ng first-line, platinum-based na chemotherapy ay nakumpleto sa 474 na mga pasyente. Nagkaroon ng benepisyo sa pangkalahatang kaligtasan 

ng buhay (OS) para sa Caelyx pegylated liposomal-treated na mga pasyente sa mga topotecan-treated na pasyente gaya ng ipinahiwatig ng hazard ratio 

(HR) na 1.216 (95% CI: 1.000; 1.478), p=0.050. Ang mga rate ng kaligtasan ng buhay sa 1, 2 at 3 taon ay 56.3%, 34.7% at 20.2% ayon sa pagkakabanggit sa 

Caelyx pegylated liposomal, kumpara sa 54.0%, 23.6% at 13.2% sa topotecan.

Para sa sub-grupo ng mga pasyente na may sakit na sensitibo sa platinum ang pagkakaiba ay mas malaki: HR na 1.432 (95% CI: 1.066; 
1.923), p=0.017. Ang mga rate ng kaligtasan sa 1, 2 at 3 taon ay 74.1%, 51.2% at 28.4% ayon sa pagkakabanggit sa Caelyx pegylated 
liposomal, kumpara sa 66.2%, 31.0% at 17.5% sa topotecan.

Ang mga paggamot ay magkapareho sa sub-grupo ng mga pasyente na may sakit na platinum-refractory: HR na 1.069 (95% CI: 0.823; 1.387), 
p=0.618. Ang mga rate ng kaligtasan ng buhay sa 1, 2 at 3 taon ay 41.5%, 21.1% at 13.8% ayon sa pagkakabanggit sa Caelyx pegylated 
liposomal, kumpara sa 43.2%, 17.2% at 9.5% sa topotecan.

Isang phase III na randomized, parallel-group, open-label, multicentre na pag-aaral na naghahambing sa kaligtasan at bisa ng Caelyx pegylated liposomal 

plus bortezomib combination therapy na may bortezomib monotherapy sa mga pasyenteng may multiple myeloma na nakatanggap ng hindi bababa sa 1 

naunang therapy at hindi umuunlad habang pagtanggap ng anthracycline-based na therapy, ay isinagawa sa 646 na mga pasyente. Nagkaroon ng 

makabuluhang pagpapabuti sa pangunahing endpoint ng time to progression (TTP) para sa mga pasyente na ginagamot sa kumbinasyon ng therapy ng 

Caelyx pegylated liposomal plus bortezomib kumpara sa mga pasyente na ginagamot sa bortezomib monotherapy na ipinahiwatig ng pagbabawas ng 

panganib (RR) na 35% (95% CI: 21-47%), p <0.0001, batay sa 407 TTP na kaganapan. Ang median TTP ay 6.9 na buwan para sa mga pasyente ng bortezomib 

monotherapy kumpara sa 8. 9 na buwan para sa Caelyx pegylated liposomal plus bortezomib combination therapy na mga pasyente. Ang isang 

pansamantalang pagsusuri na tinukoy ng protocol (batay sa 249 na kaganapan sa TTP) ay nag-trigger ng maagang pagwawakas ng pag-aaral para sa 

pagiging epektibo. Ang pansamantalang pagsusuri na ito ay nagpakita ng pagbabawas ng panganib sa TTP na 45% (95% CI: 29-57%), p <0.0001. Ang median 

na TTP ay 6.5 buwan para sa bortezomib monotherapy na mga pasyente kumpara sa 9.3 buwan para sa Caelyx pegylated liposomal plus bortezomib 

combination therapy na mga pasyente. Ang mga resultang ito, bagama't hindi matanda, ay bumubuo ng tinukoy na protocol na panghuling pagsusuri. Ang 

pangwakas na pagsusuri para sa pangkalahatang kaligtasan (OS) na isinagawa pagkatapos ng median na pag-follow-up ng 8.6 na taon ay nagpakita ng 

walang makabuluhang pagkakaiba sa OS sa pagitan ng dalawang braso ng paggamot. Ang median OS ay 30.8 na buwan (95% CI; 25.2-36.5 na buwan) para 

sa mga pasyente ng bortezomib monotherapy at 33.0 na buwan (95% CI; 28.9-37.

5.2 Mga katangian ng pharmacokinetic

Ang Caelyx pegylated liposomal ay isang long-circulating pegylated liposomal formulation ng doxorubicin hydrochloride. Ang mga pegylated liposome ay 

naglalaman ng mga surface-grafted na segment ng hydrophilic polymer methoxypolyethylene glycol (MPEG). Ang mga linear na MPEG group na ito ay 

umaabot mula sa liposome surface na lumilikha ng protective coating na binabawasan ang mga interaksyon sa pagitan ng lipid bilayer membrane at ng mga 

bahagi ng plasma. Nagbibigay-daan ito sa Caelyx pegylated liposomal liposome na umikot nang matagal sa daloy ng dugo. Ang mga pegylated liposome ay 

sapat na maliit (average na diameter na humigit-kumulang 100 nm) upang makapasa nang buo (extravasate) sa pamamagitan ng mga may sira na daluyan 

ng dugo na nagbibigay ng mga tumor. Ang katibayan ng pagtagos ng mga pegylated liposome mula sa mga daluyan ng dugo at ang kanilang pagpasok at 

akumulasyon sa mga tumor ay nakita sa mga daga na may C-26 colon carcinoma tumor at sa mga transgenic na daga na may mga sugat na tulad ng KS. Ang 

mga pegylated liposome ay mayroon ding mababang permeability lipid matrix at internal aqueous buffer system na pinagsama upang panatilihing naka-

encapsulate ang doxorubicin hydrochloride sa panahon ng liposome residence time sa sirkulasyon.

Ang mga pharmacokinetics ng plasma ng Caelyx pegylated liposomal sa mga tao ay makabuluhang naiiba sa mga iniulat sa panitikan para sa karaniwang 

paghahanda ng doxorubicin hydrochloride. Sa mas mababang dosis (10 mg/m2–20 mg/m2) Caelyx pegylated liposomal na ipinapakita ang mga linear na 

pharmacokinetics. Higit sa hanay ng dosis na 10 mg/m2–60 mg/m2Ang Caelyx pegylated liposomal ay nagpapakita ng non-linear na mga 

pharmacokinetics. Ang karaniwang doxorubicin hydrochloride ay nagpapakita ng malawak na pamamahagi ng tissue (volume ng pamamahagi: 700 

hanggang 1,100 l/m2) at mabilis na clearance ng elimination (24 hanggang 73 l/h/m2). Sa kaibahan, ang pharmacokinetic
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Ang profile ng Caelyx pegylated liposomal ay nagpapahiwatig na ang Caelyx pegylated liposomal ay halos nakakulong sa dami ng vascular fluid at 
ang clearance ng doxorubicin mula sa dugo ay nakasalalay sa liposomal carrier. Ang doxorubicin ay magiging available pagkatapos ma-
extravasate ang mga liposome at makapasok sa tissue compartment.

Sa mga katumbas na dosis, ang konsentrasyon sa plasma at mga halaga ng AUC ng Caelyx pegylated liposomal na kumakatawan sa karamihan ng 

pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride (naglalaman ng 90% hanggang 95% ng sinusukat na doxorubicin) ay makabuluhang mas mataas 

kaysa sa mga nakamit sa karaniwang paghahanda ng doxorubicin hydrochloride.

Ang Caelyx pegylated liposomal ay hindi dapat gamitin nang kapalit ng iba pang mga formulations ng doxorubicin hydrochloride.

Mga pharmacokinetics ng populasyon

Ang mga pharmacokinetics ng Caelyx pegylated liposomal ay nasuri sa 120 mga pasyente mula sa 10 iba't ibang mga klinikal na pagsubok gamit ang 

populasyon na pharmacokinetic approach. Ang mga pharmacokinetics ng Caelyx pegylated liposomal sa hanay ng dosis na 10 mg/m2hanggang 60 mg/m2ay 

pinakamahusay na inilarawan ng isang dalawang kompartimento na non-linear na modelo na may zero order input at Michaelis-Menten elimination. Ang 

ibig sabihin ng intrinsic clearance ng Caelyx pegylated liposomal ay 0.030 l/h/m2(saklaw ng 0.008 hanggang 0.152 l/h/m2) at ang ibig sabihin ng gitnang 

dami ng pamamahagi ay 1.93 l/m2(saklaw ng 0.96-3.85 l/m2) na tinatantya ang dami ng plasma. Ang maliwanag na kalahating buhay ay mula sa 24-231 na 

oras, na may average na 73.9 na oras.

Mga pasyente ng kanser sa suso

Ang mga pharmacokinetics ng Caelyx pegylated liposomal na tinutukoy sa 18 mga pasyente na may breast carcinoma ay katulad ng mga 

pharmacokinetics na tinutukoy sa mas malaking populasyon ng 120 mga pasyente na may iba't ibang mga kanser. Ang ibig sabihin ng intrinsic clearance 

ay 0.016 l/h/m2(saklaw na 0.008-0.027 l/h/m2), ang ibig sabihin ng gitnang dami ng pamamahagi ay 1.46 l/m2(saklaw ng 1.10-1.64 l/m2). Ang ibig sabihin ng 

maliwanag na kalahating buhay ay 71.5 na oras (saklaw na 45.2-98.5 na oras).

Mga pasyente ng ovarian cancer

Ang mga pharmacokinetics ng Caelyx pegylated liposomal na tinutukoy sa 11 mga pasyente na may ovarian carcinoma ay katulad ng mga pharmacokinetics 

na tinutukoy sa mas malaking populasyon ng 120 mga pasyente na may iba't ibang mga kanser. Ang ibig sabihin ng intrinsic clearance ay 0.021 l/h/m2

(saklaw na 0.009–0.041 l/h/m2), ang ibig sabihin ng gitnang dami ng pamamahagi ay 1.95 l/m2(saklaw ng 1.67–2.40 l/m2). Ang ibig sabihin ng maliwanag na 

kalahating buhay ay 75.0 na oras (saklaw na 36.1–125 na oras).

Mga pasyente ng KS na may kaugnayan sa AIDS

Ang mga pharmacokinetics ng plasma ng Caelyx pegylated liposomal ay nasuri sa 23 mga pasyente na may KS na nakatanggap ng solong dosis na 20 mg/

m.2pinangangasiwaan ng 30 minutong pagbubuhos. Ang mga pharmacokinetic na parameter ng Caelyx pegylated liposomal (pangunahing kumakatawan 

sa pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride at mababang antas ng unencapsulated doxorubicin hydrochloride) na naobserbahan pagkatapos ng 20 

mg/m2Ang mga dosis ay ipinakita sa Talahanayan 6.

Talahanayan 6. Mga pharmacokinetic na parameter sa Caelyx pegylated liposomal-treated AIDS-KS na mga pasyente

ibig sabihin+ karaniwang error

20 mg/m2(n=23)Parameter

Pinakamataas na konsentrasyon sa plasma* (µg/ml)

Plasma clearance (l/h/m2)

Dami ng pamamahagi (l/m2)

AUC (µg/ml h)

λ1kalahating buhay (oras)

λ2kalahating buhay (oras)

8.34 ± 0.49

0.041 ± 0.004

2.72 ± 0.120

590.00 ± 58.7

5.2 ± 1.4

55.0 ± 4.8

* Sinusukat sa dulo ng 30 minutong pagbubuhos

5.3 Preclinical na data ng kaligtasan

Sa paulit-ulit na pag-aaral ng dosis na isinagawa sa mga hayop, ang toxicity profile ng Caelyx pegylated liposomal ay lumilitaw na halos kapareho sa iniulat 

sa mga tao na tumatanggap ng pangmatagalang pagbubuhos ng karaniwang doxorubicin hydrochloride. Sa Caelyx pegylated liposomal, ang 

encapsulation ng doxorubicin hydrochloride sa mga pegylated liposome ay nagreresulta sa mga epektong ito na may magkakaibang lakas, tulad ng 

sumusunod.
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Cardiotoxicity

Ang mga pag-aaral sa mga kuneho ay nagpakita na ang cardiotoxicity ng Caelyx pegylated liposomal ay nabawasan kumpara sa maginoo na 

doxorubicin hydrochloride na paghahanda.

Dermal toxicity

Sa mga pag-aaral na isinagawa pagkatapos ng paulit-ulit na pangangasiwa ng Caelyx pegylated liposomal sa mga daga at aso, ang mga malubhang 

pamamaga ng balat at pagbuo ng ulser ay naobserbahan sa mga klinikal na nauugnay na dosis. Sa pag-aaral sa mga aso, ang paglitaw at kalubhaan ng 

mga sugat na ito ay nabawasan sa pamamagitan ng pagpapababa ng dosis o pagpapahaba sa pagitan ng mga dosis. Ang mga katulad na dermal lesyon, 

na inilarawan bilang palmar-plantar erythrodysesthesia ay naobserbahan din sa mga pasyente pagkatapos ng pangmatagalang intravenous infusion 

(tingnan ang seksyon 4.8).

Tugon ng anaphylactoid

Sa panahon ng pag-aaral ng paulit-ulit na dosis ng toxicology sa mga aso, ang isang talamak na tugon na nailalarawan sa pamamagitan ng hypotension, maputlang 

mucous membrane, paglalaway, emesis at mga panahon ng hyperactivity na sinusundan ng hypoactivity at lethargy ay naobserbahan pagkatapos ng pangangasiwa ng 

pegylated liposomes (placebo). Ang isang katulad, ngunit hindi gaanong malubhang tugon ay nabanggit din sa mga aso na ginagamot sa Caelyx pegylated liposomal at 

karaniwang doxorubicin.

Ang hypotensive response ay nabawasan sa magnitude sa pamamagitan ng pretreatment na may antihistamines. Gayunpaman, ang tugon ay hindi 

nagbabanta sa buhay at ang mga aso ay nakabawi nang mabilis sa paghinto ng paggamot.

Lokal na toxicity

Ang mga pag-aaral sa subcutaneous tolerance ay nagpapahiwatig na ang Caelyx pegylated liposomal, bilang laban sa karaniwang doxorubicin hydrochloride, ay 

nagdudulot ng bahagyang lokal na pangangati o pinsala sa tissue pagkatapos ng posibleng extravasation.

Mutagenicity at carcinogenicity

Bagama't walang pag-aaral na isinagawa sa Caelyx pegylated liposomal, doxorubicin hydrochloride, ang pharmacologically 
active ingredient ng Caelyx pegylated liposomal, ay mutagenic at carcinogenic. Ang mga pegylated placebo liposome ay 
hindi mutagenic o genotoxic.

Reproductive toxicity

Ang Caelyx pegylated liposomal ay nagresulta sa banayad hanggang katamtamang ovarian at testicular atrophy sa mga daga pagkatapos ng isang dosis na 36 mg/kg. 

Ang mga nabawasan na timbang ng testicular at hypospermia ay naroroon sa mga daga pagkatapos ng paulit-ulit na dosis na ≥ 0.25 mg/kg/araw at nagkakalat na 

pagkabulok ng seminiferous tubules at isang markadong pagbaba sa spermatogenesis ay naobserbahan sa mga aso pagkatapos ng paulit-ulit na dosis na 1 mg/kg/araw 

(tingnan ang seksyon 4.6 ).

Nephrotoxicity

Ipinakita ng isang pag-aaral na ang Caelyx pegylated liposomal sa isang intravenous na dosis na higit sa dalawang beses ang klinikal na dosis ay gumagawa ng renal 

toxicity sa mga unggoy. Ang toxicity ng bato ay naobserbahan na may mas mababang solong dosis ng doxorubicin HCl sa mga daga at kuneho. Dahil ang isang 

pagsusuri ng database ng kaligtasan sa post-marketing para sa Caelyx pegylated liposomal sa mga pasyente ay hindi nagmungkahi ng isang makabuluhang 

nephrotoxicity na pananagutan ng Caelyx pegylated liposomal, ang mga natuklasan na ito sa mga unggoy ay maaaring walang kaugnayan sa pagtatasa ng panganib 

ng pasyente.

6. Mga detalye ng parmasyutiko

6.1 Listahan ng mga excipients

α-(2-[1,2-distearoy-sn-glycero(3)phosphooxy]ethylcarbamoyl)-ω-methoxypoly(oxyethylen)-40 sodium salt (MPEG-DSPE)

ganap na hydrogenated soy phosphatidylcholine (HSPC)

kolesterol

ammonium sulfate

sucrose

histidine

tubig para sa mga iniksyon

hydrochloric acid (para sa pH-adjustment)
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sodium hydroxide (para sa pH-adjustment)

6.2 Mga hindi pagkakatugma

Ang produktong panggamot na ito ay hindi dapat ihalo sa ibang mga produktong panggamot maliban sa mga nabanggit sa seksyon 6.6.

6.3 Buhay ng istante

20 buwan.

Pagkatapos ng pagbabanto:

- Ang kemikal at pisikal na katatagan sa paggamit ay ipinakita sa loob ng 24 na oras sa 2°C hanggang 8°C.

- Mula sa isang microbiological point of view, ang produkto ay dapat gamitin kaagad. Kung hindi agad nagamit, ang mga oras at kundisyon ng 

imbakan na ginagamit bago gamitin ay responsibilidad ng user at hindi dapat mas mahaba sa 24 na oras sa 2°C hanggang 8°C.

- Dapat itapon ang mga bahagyang ginamit na vial.

6.4 Mga espesyal na pag-iingat para sa pag-iimbak

Mag-imbak sa refrigerator (2°C - 8°C).

Huwag mag-freeze.

Para sa mga kondisyon ng pag-iimbak ng diluted na produktong panggamot, tingnan ang seksyon 6.3.

6.5 Kalikasan at nilalaman ng lalagyan

Uri I glass vial, bawat isa ay may siliconised grey bromobutyl stopper, at isang aluminum seal, na may maihahatid na volume na 10 ml 
(20 mg) o 25 ml (50 mg).

Ang Caelyx pegylated liposomal ay ibinibigay bilang isang pakete o mga pakete ng sampung vial.

Hindi lahat ng laki ng pack ay maaaring ibenta.

6.6 Mga espesyal na pag-iingat para sa pagtatapon at iba pang paghawak

Huwag gumamit ng materyal na nagpapakita ng ebidensya ng pag-ulan o anumang iba pang particulate matter.

Dapat mag-ingat sa paghawak ng Caelyx pegylated liposomal dispersion. Ang paggamit ng guwantes ay kinakailangan. Kung ang 
Caelyx pegylated liposomal ay nadikit sa balat o mucosa, hugasan kaagad at maigi gamit ang sabon at tubig. Ang Caelyx pegylated 
liposomal ay dapat hawakan at itapon sa paraang naaayon sa iba pang mga produktong panggamot na anticancer alinsunod sa 
mga lokal na pangangailangan.

Tukuyin ang dosis ng Caelyx pegylated liposomal na ibibigay (batay sa inirerekomendang dosis at ibabaw ng katawan ng pasyente). Kunin ang 
naaangkop na dami ng Caelyx pegylated liposomal sa isang sterile syringe. Ang aseptic technique ay dapat na mahigpit na sundin dahil walang 
preservative o bacteriostatic agent na naroroon sa Caelyx pegylated liposomal. Ang naaangkop na dosis ng Caelyx pegylated liposomal ay dapat 
na diluted sa 5% (50 mg/ml) glucose solution para sa pagbubuhos bago ang pangangasiwa. Para sa mga dosis na <90 mg, palabnawin ang 
Caelyx pegylated liposomal sa 250 ml, at para sa mga dosis na ≥ 90 mg, palabnawin ang Caelyx pegylated liposomal sa 500 ml. Maaari itong i-
infuse sa loob ng 60 o 90 minuto gaya ng nakadetalye sa 4.2.

Ang paggamit ng anumang diluent maliban sa 5% (50 mg/ml) glucose solution para sa pagbubuhos, o ang pagkakaroon ng anumang bacteriostatic agent 

gaya ng benzyl alcohol ay maaaring magdulot ng pag-ulan ng Caelyx pegylated liposomal.

Inirerekomenda na ang Caelyx pegylated liposomal infusion line ay konektado sa gilid ng port ng isang intravenous infusion na 5% (50 mg/ml) na glucose. 

Ang pagbubuhos ay maaaring ibigay sa pamamagitan ng peripheral vein. Huwag gamitin kasama ng mga in-line na filter.

7. May hawak ng awtorisasyon sa marketing

Baxter Healthcare Limited

Caxton Way

Thetford

Norfolk
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United Kingdom

8. (mga) numero ng awtorisasyon sa marketing

PLGB 00116/0255

9. Petsa ng unang awtorisasyon/pag-renew ng awtorisasyon

Petsa ng unang awtorisasyon: 21 Hunyo 1996

Petsa ng pinakabagong pag-renew: 19 Mayo 2006
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