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2 

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti 
identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa 
huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif 
għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi. 
 
 
1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI 
 
Atriance 5 mg/ml soluzzjoni għall-infużjoni 
 
 
2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA 
 
Kull ml ta’ soluzzjoni fih 5 mg ta' nelarabine. 
 
Kull kunjett fiha 250 mg ta' nelarabine. 
 
Eċċipjent b’effett magħruf 
 
Kull ml ta’ soluzzjoni fih 1.770 mg (77 micromols) ta' sodju. 
 
Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1. 
 
 
3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA 
 
Soluzzjoni għall-infużjoni. 
 
Soluzzjoni ċara u bla kulur. 
 
 
4. TAGĦRIF KLINIKU 
 
4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi 
 
Nelarabine huwa indikat għall-kura ta' pazjenti b'lewċemija limfoblastika akuta taċ-ċelluli T (T-ALL) 
u limfoma limfoblastika taċ-ċelluli T (T-LBL) fejn ma' kienx hemm rispons jew fejn il-marda reġgħat 
tfaċċat wara għall-anqas żewġ sistemi ta' kura kemoterapewtika. 
Minħabba l-popolazzjoni żgħira ta' pazjenti b'dan it-tip ta' mard, l-informazzjoni li ssostni dawn l-
indikazzjonijiet hija bbażata fuq tagħrif limitat. 
 
4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata 
 
Nelarabine għandu jingħata biss taħt sorveljanza ta' tabib b'esperjenza fl-użu ta' sustanzi ċitotossiċi. 
 
Pożoloġija 
 
Għadd komplut tad-demm inkluż il-plejtlits għandu jiġi monitorjat b’mod regolari (ara sezzjonijiet 4.4 
u 4.8). 
 
Adulti u adolexxenti (eta' ta' 16-il sena u aktar) 
Id-doża rakkomandata ta' nelarabine fl-adulti u l-adolexxenti li għandhom 16-il sena u aktar hija 
1,500 mg/m2 li tingħata f'sagħtejn ġol-vina fl-ewwel, fit-tielet u fil-ħames jum b'ripetizzjoni kull 
21 ġurnata. 
 
Tfal u adolexxenti (eta' ta' 21-il sena u iżgħar) 
Id-doża rakkomandata ta' nelarabine fit-tfal u adoloxxenti (li għandhom 21 sena u iżgħar) hija ta' 
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650 mg/m2 li tingħata ġol-vina fuq siegħa kuljum għal ħamest ijiem konsekuttivi b'ripetizzjoni kull 
21 ġurnata. 
 
Fi studji kliniċi, kemm id-doża ta' 650 mg/m2 kif ukoll id-doża ta' 1,500 mg/m2 intużaw f'pazjenti bejn 
l-eta' ta' 16 u 21 sena. L-effikaċa u s-sigurta' kienu l-istess fiż-żewġ sistemi. It-tabib li jippreskrivi 
għandu jikkunsidra liema sistema hija adatta meta jikkura pazjenti f'din l-eta' 
 
M’hemmx tagħrif kliniku biżżejjed dwar pazjenti li għandhom anqas minn 4 snin (ara sezzjoni 5.2). 
 
Bidla fid-doża 
Nelarabine għandu jitwaqqaf ma' l-ewwel sinjal ta' effetti newroloġiċi tal-Eventi Avversi tal-Kriterji 
Komuni ta' Terminoloġija' tal-Istitut Nazzjonali tal-Kanċer (NCI-CTCAE) grad 2 jew aktar. Fil-każ ta' 
tossiċita' oħra, inkluża it-tossiċita fid-demm, tista' tiġi kkunsidrata l-possibilita' li d-doża li jmiss 
tingħata aktar tard. 
 
Popolazzjonijiet speċjali 
Anzjani 
Ġew ikkurati numru insuffiċjenti ta' pazjenti ta' 65 sena u fuqhom b'nelarabine biex jiġi deċiż jekk 
dawn il-pazjenti jirrejaġġixxux b'mod differenti minn pazjenti iżgħar (ara sezzjoni 4.4 u 5.2). 
 
Indeboliment tal-kliewi 
Nelarabine ma ġiex studjat f'persuni b'indeboliment tal-kliewi. Nelarabine u 9-β-D-
arabinofuranosylguanine (ara-G) jitneħħew mil-ġisem parzjalment mill-kliewi (ara sezzjoni 5.2). 
M'hemmx tagħrif biżżejjed li fuqu tista' tiġi bażata rakkommandazzjoni ta' aġġustament tad-doża 
f'pazjenti li jneħħu kreatinina CIcr ta' anqas minn 50 ml/min. Meta jingħataw nelarabine pazjenti 
b'indeboliment tal-kliewi għandhom jiġu segwiti mill-qrib għal tossiċitajiet. 
 
Indeboliment tal-fwied 
Nelarabine ma ġiex studjat f'persuni b'indeboliment tal-fwied. F'dawn il-pazjenti dan it-trattament 
għandu jingħata b'kawtela. 
 
Metodu ta’ kif għandu jingħata 
 
Nelarabine huwa għal użu ġol-vini u m’għandux jiġi dilwit qabel ma jiġi amministrat. Id-doża xierqa 
ta' nelarabine għandha tiġi trasferita f'boroż ta' infużjoni ta' polyvinylchloride (PVC) jew ethyl-vinyl-
acetate (EVA) jew kontenituri tal-ħġieġ u tingħata fil-vini bħala infużjoni fuq medda ta’ sagħtejn 
f'pazjenti adulti u bħala infużjoni fuq medda ta’ siegħa f'pazjenti pedjatriċi. 
 
4.3 Kontraindikazzjonijiet 
 
Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis-
sezzjoni 6.1. 
 
4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu 
 
REAZZJONIJIET AVVERSI NEWROLOĠIĊI 
Ġew irrappurtati reazzjonijiet avversi newroloġiċi serji meta ntuża nelarabine. Dawn ir-reazzjonijiet 
inkludew bdil fl-istat mentali bħal ħedla severa ta' nagħas, konfużjoni u koma, effetti fis-sistema 
nervuża ċentrali li jinkludu aċċessjonijiet, atassja u l-istatus epilepticus,u newropatija periferali 
inkluża ipoestesija minn nuqqas ta' sensazzjoni u parasteżiji sa indeboliment tas-sistema motorja u 
paraliżi. Kien hemm ukoll rapporti ta' reazzjonijiet assoċjati ma' demajlinazzjoni u newropatiji 
periferali axxendenti li jixbħu lis-Sindromu ta' Guillain Barré (ara sezzjoni 4.8). 
Newrotossiċità hija t-tossiċità li tillimita d-doża ta’ nelarabine. Mhux dejjem kien hemm fejqan totali 
minn dawn ir-reazzjonijiet meta twaqqaf nelarabine. Għalhekk hu rakkomandat b'mod qawwi li jkun 
hemm monitoraġġ mill qrib għal reazzjonijiet newroloġiċi u nelarabine għandu jitwaqqaf ma' l-ewwel 
sinjal ta' reazzjonijiet newroloġiċi ta' NCI CTCAE grad 2 jew aktar. 
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Pazjenti trattati qabel jew fl-istess ħin b'kemoterapija ġewwa t-teka jew minn qabel b'radjazzjoni 
kranjospinali huma potenzjalment f'riskju akbar għal effetti avversi newroloġiċi (ara sezzjoni 4.2 - 
bidla fid-doża) u għalhekk m'humiex rakkomandati terapija ġewwa t-teka u/jew radjazzjoni 
kranjospinali flimkien. 
 
Tilqim b'vaċċin ta' organiżmu ħaj għandu l-potenzjal li jikkawża infezzjoni f'pazjenti bl-immunita' 
kompromessa. Għalhekk mhuwiex rakkomandat tilqim b'vaċċin ta' organiżmu ħaj. 
 
Lewkopenija, tromboċitopenija, anemija u newtropenja (li tinkludi newtropenja b'deni) ġew assoċjati 
ma' trattament b'nelarabine. Għandu jiġi osservat regolarment l-għadd komplet taċ-ċelluli tad-demm 
inklużi l-plejtlets (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.8). 
 
Hu rrakkomandat li pazjenti li jingħataw nelarabine għandhom jingħataw idratazzjoni minn ġol-vini 
skont il-prattika medika normali għall-maniġġjar ta' iperuriċemija f'pazjenti b'riskju tas-sindrome ta' 
diżintegrazzjoni tat-tumur. L-użu ta' allopurinol għandu jiġi kkunsidrat f'pazjenti b'riskju ta' 
iperuriċemija. 
 
Anzjani 
 
Studji kliniċi b'nelarabine ma nkludewx numru suffiċċjenti ta' pazjenti ta' u 'l fuq minn 65 sena biex 
ikun determinat jekk jirrispondux differenti minn pazjenti iżgħar. F'analiżi esploratorja, żieda fl-eta' 
speċjalment f'dawk ta' 65 sena jew akbar, dehret li kienet assoċjata ma' rati akbar ta' efetti avversi 
newroloġiċi. 
 
Karċinoġenità u mutaġeniċità 
 
Ma sarux testijiet dwar il-karċinoġeniċità ta' nelarabine. Madankollu huwa magħruf li nelarabine huwa 
ġenotossiku għal ċelluli mammiferi (ara sezzjoni 5.3). 
 
Twissija dwar sodium 
 
Din il-mediċina fiha 88.51 mg/ml (3.85 mmol) sodium f’kull kunjett (50 ml), ekwivalenti għal 4.4% 
tal-ammont massimu rakkomandat mill-WHO ta’ 2 g sodium li għandu jittieħed kuljum minn adult. 
 
4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni 
 
Nelarabine u ara-G ma tellfux b'mod sinifikanti l-attivitajiet tal-isoenżimi CYP1A2, CYP2A6, 
CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, jew CYP3A4 in vitro taċ-ċitokroma ewlenija tal-
fwied, P450 (CYP). 
 
Mhuwiex rakkomandat l-użu ta' nelarabine flimkien ma' inibituri ta' adenosine deaminase bħal 
pentostatin. L-użu konkomitanti jista' jnaqqas l-effikaċja ta' nelarabine u/jew jibdel il-profil tal-effetti 
avversi ta' sustanza attiva jew oħra. 
 
4.6 Fertilità, tqala u treddigħ 
 
Kontraċezzjoni fl-irġiel u n-nisa 
 
Kemm nisa u rġiel li huma sesswalment attivi għandhom jużaw metodi ta' kontraċezzjoni effettivi 
waqt it-trattament b’nelarabine. Irġiel li jkollhom x’jaqsmu ma’ nisa li huma tqal jew jistgħu joħorġu 
tqal għandhom jużaw il-kondoms waqt it-trattament b’nelarabine u mill-inqas għal tliet xhur wara li 
jitwaqqaf it-trattament. 
 
Tqala 
 
M’hemmx dejta jew hemm dejta limitata dwar l-użu ta’nelarabine f'nisa tqal. 
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Studji f’annimali wrew tossiċità fis-sistema riproduttiva (ara s-sezzjoni 5.3). Mhuwiex magħruf ir-
riskju potenzjali fil-bnedmin; madankollu hemm ċans kbir li esponiment waqt it-tqala jwassal għal 
anomaliji u malformazzjonijiet tal-fetu. 
 
Nelarabine m'għandux jintuża fit-tqala sakemm in-neċessità tiegħu ma tkunx tidher biċ-ċar. Jekk 
pazjenta toħroġ tqila waqt trattament b'nelarabine, għandha tkun infurmata bil-ħsara li tista' tiġri lil-
fetu. 
 
Treddigħ 
 
Mhux magħruf jekk nelarabine jew is-sustanzi ffurmati mil-metaboliżmu tiegħu jitneħħewx fil-ħalib 
tas-sider uman.Ir-riskju gћat-trabi tat-twelid mhux eskluż. It-treddigħ għandu jitwaqqaf waqt it-
trattament b’Atriance. 
 
Fertilità 
 
Mhux magħruf l-effett ta' nelarabine fuq il-fertilita' tal-bnedmin. Effetti mhux mixtieqa fuq il-fertilita' 
huma possibbli fuq il-bażi tal-azzjoni farmakoloġika tal-prodott. L-ippjanar tal-familja għandu jiġi 
diskuss mal-pazjenti kif jixraq. 
 
4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni 
 
Atriance għandu effett qawwi ħafna fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni. 
 
Pazjenti ttrattati b'nelarabine huma fir-riskju li jsofru minn sonnolenza waqt u għal numru ta' ġranet 
wara t-trattament. Il-pazjenti għandhom jiġu mwissija li s-sonnolenza tista' taffetwa l-ħila f'ħidmiet li 
jeħtieġu s-sengħa' bħas-sewqan. 
 
4.8 Effetti mhux mixtieqa 
 
Sommarju tal-profil ta’ sigurtà 
 
Il-profil ta' sigurta' minn studji kliniċi prinċipali dwar-dożi ta' nelarabine rakkommandati fl-adulti 
(1,500 mg/m2 u t-fal (650 mg/m2 huwa bbażat fuq data minn 103 pazjent adult u 84 pazjenti pedjatriċi 
rispettivament. L-aktar effetti avversi li seħħew spiss kienu għejja, disturbi gastrointestinali, disturbi 
ematoloġiċi, disturbi respiratorji, disturbi tas-sistema nervuża (ngħas, disturbi newroloġiċi periferali 
[sensorji u motorji], sturdament, ipoesteżija, parasteżija, uġigħ ta’ ras); u deni. In-newrotossiċita' 
assoċjata ma' trattament b'nelarabine hija t-tossiċita' li tillimita d-doża (ara sezzjoni 4.4). 
 
Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’tabella 
 
Il-konvenzjoni li ġejja kienet utilizzata għall-klassifikazzjoni ta' frekwenza: komuni ħafna (≥ 1/10), 
komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000), rari 
ħafna (< 1/10,000), u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli). 
 
Reazzjonijiet avversi Adulti (1,500 mg/m2) 

N=103 
Tfal (650 mg/m2) 
N=84 

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet 
Infezzjoni (li tinkludi imma mhux limitata għal 
sepsis, il-preżenza ta' batterji fid-demm, 
pnewmonja, u infezzjoni fungali) 

Komuni ħafna: 40 
(39%) 

Komuni ħafna: 13 
(15%) 

Neoplażmi beninni, malinni u mhux speċifikati (inklużi ċesti u polipi) 
Sindromu ta' diżintegrazzjoni tat-tumur (ara wkoll 
data minn programm għal użu kompassjonali u 
studji mhux prinċipali) 

Komuni: 1 (1%) N/A 
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Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika 
Newtropenja bid-deni Komuni ħafna: 12 

(12%) 
Komuni: 1 (1%) 

Newtropenja Komuni ħafna: 83 
(81%) 

Komuni ħafna: 79 
(94%) 

Lewkopenja Komuni: 3 (3%) Komuni ħafna: 32 
(38%) 

Tromboċitopenja Komuni ħafna: 89 
(86%) 

Komuni ħafna: 74 
(88%) 

Anemija Komuni ħafna: 102 
(99%) 

Komuni ħafna: 80 
(95%) 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni 
Ipogliċemija N/A Komuni: 5 (6%) 
Nuqqas ta' kalċju fid-demm Komuni: 3 (3%) Komuni: 7 (8%) 
Nuqqas ta' manjesju fid-demm Komuni: 4 (4%) Komuni: 5 (6%) 
Ipokalimja Komuni: 4 (4%) Komuni ħafna: 9 (11%) 
Anoressija Komuni: 9 (9%) N/A 
Disturbi psikjatriċi 
Stat ta' konfużjoni Komuni: 8 (8%) Komuni: 2 (2%) 
Disturbi fis-sistema nervuża 
Aċċessjonijiet (li jinkludu konvulżjonijiet, 
konvulżjonijiet grand mal,status epilepticus) 

Komuni: 1 (1%) Komuni: 5 (6%) 

Amnesija Komuni: 3 (3%) N/A 
Ħedla ta' ngħas Komuni ħafna: 24 

(23%) 
Komuni: 6 (7%) 

Disturbi newroloġiċi periferali (tas-sensi u motorji) Komuni ħafna: 22 
(21%) 

Komuni ħafna: 10 
(12%) 

Nuqqas ta' sensazzjoni Komuni ħafna: 18 
(17%) 

Komuni: 5 (6%) 

Paresteżija Komuni ħafna: 15 
(15%) 

Komuni: 3 (4%) 

Atassja Komuni: 9 (9%) Komuni: 2 (2%) 
Disturbi tal-bilanċ Komuni: 2 (2%) N/A 
Rogħda Komuni: 5 (5%) Komuni: 3 (4%) 
Sturdament Komuni ħafna: 22 

(21%) 
N/A 

Uġigħ ta` ras Komuni ħafna: 15 
(15%) 

Komuni ħafna: 14 
(17%) 

Disturbi fit-togħma Komuni: 3 (3%) N/A 
Disturbi fl-għajnejn 
Vista mċajpra Komuni: 4 (4%) N/A 
Disturbi vaskulari 
Pressjoni baxxa Komuni: 8 (8%) N/A 
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Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali  
Effużjoni fil-plewra Komuni: 10 (10%) N/A 
Tħarħir Komuni: 5 (5%) N/A 
Qtugħ ta' nifs Komuni ħafna: 21 

(20%) 
N/A 

Sogħla Komuni ħafna: 26 
(25%) 

N/A 

Disturbi gastro-intestinali 
Dijarea Komuni ħafna: 23 

(22%) 
Komuni: 2 (2%) 

Infjammazzjoni tal-ħalq Komuni: 8 (8%) Komuni: 1 (1%) 
Rimettar Komuni ħafna: 23 

(22%) 
Komuni: 8 (10%) 

Ugigħ ta' żaqq Komuni: 9 (9%) N/A 
Stitikezza Komuni ħafna: 22 

(21%) 
Komuni: 1 (1%) 

Dardir Komuni ħafna: 42 
(41%) 

Komuni: 2 (2%) 

Disturbi fil-fwied u fil-marrara 
Żieda fil-bilirubin Komuni: 3 (3%) Komuni: 8 (10%) 
Żieda fit-transaminases N/A Komuni ħafna: 10 

(12%) 
Żieda fl-aspartate aminotransferase Komuni: 6 (6%) N/A 
Disturbi muskolu-skeltriċiu tat-tessuti konnettivi 
Debbolizza fil-muskoli Komuni: 8 (8%) N/A 
Uġigħ fil-muskoli Komuni ħafna: 13 

(13%) 
N/A 

Uġigħ fil-ġogi Komuni: 9 (9%) Komuni: 1 (1%) 
Uġigħ fid-dahar Komuni: 8 (8%) N/A 
Uġigħ fl-idejn u s-saqajn Komuni: 7 (7%) Komuni: 2 (2%) 
Rabdomijolisi, żjieda ta’ creatine phosphokinase 
fid-demm (ara “Dejta ta’ wara t-tqegħid fis-suq”) 

Rari: N/A Rari: N/A 

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja 
Żieda tal-kreatinina fid-demm Komuni: 2 (2%) Komuni: 5 (6%) 
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Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata 
Nefħa minn akkumulazzjoni ta' ilma fil-ġisem Komuni ħafna: 11 

(11%) 
N/A 

Mixja anormali Komuni: 6 (6%) N/A 
Nefħa f'żoni periferali minn akkumulazzjoni ta' 
ilma fil-ġisem 

Komuni ħafna: 15 
(15%) 

N/A 

Deni Komuni ħafna: 24 
(23%) 

Komuni: 2 (2%) 

Uġigħ Komuni ħafna: 11 
(11%) 

N/A 

Għeja Komuni ħafna: 51 
(50%) 

Komuni: 1 (1%) 

Astenja Komuni ħafna: 18 
(17%) 

Komuni: 5 (6%) 

 
Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula 
 
Infezzjonijiet u infestazzjonijiet 
Fil-popolazzjoni adulta kien hemm rapport addizzjonali wieħed ta’ lewkoenċefalopatija progressiva 
kkonfermata permezz ta’ bijopsija. 
Kien hemm rapporti ta’ infezzjonijiet opportunistiċi xi kultant fatali f’pazjenti li kienu qed jirċievu 
terapija b’nelarabine. 
 
Disturbi fis-sistema nervuża 
Kien hemm rapporti ta’ avvenimenti assoċjati ma’ demajelinizzazzjoni u newropatiji periferali 
axxendenti li jixbħu fid-dehra lis-Sindrome ta’ Guillain Barré. 
Żewġ pazjenti pedjatriċi kellhom avvenimenti newroloġiċi fatali. 
 
Data minn studji tal-NCI/programm dwar l-użu kompassjonali u studji Fażi I 
 
Barra r-reazzjonijiet avversi li kien hemm fl-istudji kliniċi prinċipali, hemm ukoll data minn 
875 pazjent minn studji tal-NCI/ programm dwar l-użu kompassjonali (694 pazjent) u dwar nelarabine 
Fażi I (181 pazjent). Kien hemm dawn ir-reazzjonijiet avversi oħra li ġejjin: 
 
Neoplażmi beninni u malinni (inklużi ċesti u polipi) 
Is-sindromu ta' diżintegrazzjoni tat-tumur - 7 każijiet (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4) 
 
Dejta ta’ wara t-tqegħid fis-suq 
 
Waqt l-użu wara l-approvazzjoni ta’ nelarabine ġew identifikati rabdomajolisi u żieda fil-creatine 
phosphokinase fid-demm. Dan jinkludi rapporti spontanji ta’ każijiet kif ukoll avvenimenti avversi 
serji minn studji li għadhom għaddejjin. 
 
Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati 
Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott 
mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott 
mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni 
avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f’Appendiċi V. 
 
4.9 Doża eċċessiva 
 
Ma kien hemm l-ebda każ irrapurtat ta' doża eċċessiva. 
 
Nelarabine ingħata fi studji kliniċi sa doża ta' 75 mg/kg (bejn wieħed u ieħor 2,250 mg/m2) kuljum 
għal ħamest ijiem lil pazjent pedjatriku wieħed, sa doża ta' 60 mg/kg (bejn wieħed u ieħor 
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2,400 mg/m2 kuljum għal ħamest ijiem lil 5 pazjenti adulti u sa 2,900 mg/m2 lil 2 adulti oħra f'jiem 1, 
3 u 5. 
 
Sintomi u sinjali 
 
Hemm probabbilta' li doża eċċessiva b'nelarabine tirriżulta f'newrotossiċita' qawwija (li tinkludi 
possibilment paraliżi, koma) soppressjoni tal-mudullun u potenzjalment il-mewt. B'doża ta' 
2200 mg/m2li ngħataw fi ġranet 1, 3 u 5 kull 21 ġurnata, 2 pazjenti żviluppaw newropatija tas-sensi 
axxendenti ta' grad 3. Evalwazzjoni taż-2 pazjenti b'MRI uriet sejbiet konsistenti ma' proċess ta' 
demajelinizzazzjoni fl-ispina ċervikali. 
 
Trattament 
 
Ma hemm l-ebda antidot magħruf għal doża eċċessiva ta' nelarabine. Għandha tiġi pprovduta kura ta' 
għajnuna konsistenti ma' prattika klinika tajba. 
 
 
5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI 
 
5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi 
 
Kategorija farmakoterapewtika: Aġenti antineoplastiċi, aġenti kontra sustanzi ffurmati fil-
metaboliżmu, analogi tal-purine, Kodiċi ATC: L01B B 07 
 
Nelarabine huwa pro-droga tal-analogu ta' deoxyguanosine ara-G. Nelarabine jiġi demetilizzat minn 
adenosine deaminase (ADA) għal ara-G u mbagħad iffosforat fiċ-ċellula bid-deoxyguanosine kinase u 
deoxycytidine kinase għall- prodott tal-metaboliżmu tiegħu 5' monophoshate. Il-prodott tal-
metaboliżmu monophosphate imbagħad jinbidel fil-forma attiva ta' 5' triphosphate, ara-GTP. L-
akkumulazzjoni ta' ara-GTP f'ċelluli embrijoniċi tal-lewkemja tippermetti l-inkorporazzjoni 
preferenzjali ta' ara-GTP f'deoxyribonucleic acid (DNA) u twassal għal inibizzjoni ta' sintesi ta' DNA. 
Dan jirriżulta fil-mewt taċ-ċellula. Mekkaniżmi oħra jistgħu jikkontribwixxu għall-effetti ċitotossiċi ta' 
nelarabine. In vitro iċ-ċelluli T huma aktar sensittivi miċ-ċelluli B għall-effetti ċitotossiċi ta' 
nelarabine. 
 
Effikaċja klinika u dejta 
 
Studju kliniku fost l-adulti b’T-ALL u T-LBL b’rikaduta jew refrattorja 
Fi studju open-label li sar mill Cancer and Leukemia Group B u s-Southwest Oncology Group,, is-
sigurta' u l-effikaċja ta' nelarabine kienu evalwati f'39 adult b'lewkemja likfoblastika akuta taċ-ċellola 
T (T-ALL) jew limfoma limfoblastika (T-LBL). Tmienja u għoxrin mid-39 adult kienu rkadew jew 
żewġ sistemi preċedenti ta' induzzjoni ma ħadmux fuq grupp li kellhom bejn 16 u 65 sena (medja ta' 
34 sena). Nelarabine f'doża ta' 1,500 mg/m2 kuljum ingħata fuq sagħtejn ġol-vina f'jiem 1, 3 u 5 
b'ripetizzjoni f'ċiklu ta' 21 ġurnata. Ħamsa mit-tmienja u għoxrin pazjent (18 %) [95 % CI 6 %-37 %] 
trattati b'nelarabine waslu għal fejqan komplet (numru ta' ċelluli embrijoniċi fil-mudullun ta' ≤ 5%, l-
ebda evidenza oħra ta' mard, u rkupru komplet tal-għadd periferali tad-demm). Total ta' 6 pazjenti 
(21 %) [95 % CI 8 %-41 %} waslu għal fejqan komplet bi jew mingħajr rkupru fid-demm. Iż-żmien 
għal rispons komplet fiż-żewġ klassifikazzjoniet ta' rispons kienu bejn 2.9 u 11.7 ġimgħa. Id-dewmien 
tar-rispons (fiż-żewġ klassifikazzjonijiet ta' reazzjoni (n=5) kienet bejn 15 u 'l fuq minn 195 ġimgħa. 
Il-medja totali ta' sopravivenza kienet ta' 20.6 ġimgħa [95 % CI: 10.4-36.4]. Is-sopravivenza wara sena 
kienet ta' 29 % [95 % CI: 12 %-45 %]. 
 
Studju kliniku fost it-tfal b’T-ALL u T-LBL b’rikaduta jew refrattorja 
Fi studju open-label li sar f'aktar minn ċentru wieħed miċ-Children's Oncology Group, nelarabine 
ingħata fil-vina fuq siegħa għal 5 ijiem lil 151 pazjent ≤ 21 sena, li minnhom 149 rkadew jew baqgħu 
b'lewkemja taċ-ċellula T limfoblastika akuta (T-ALL) jew limfoma limfoblastika taċ-ċellula T 
(T-LBL). Erba' u tmenin (84) pazjent, li 39 minnhom kienu ħadu tnejn jew aktar sistemi ta' induzzjoni 
qabel u 31 minnhom kienu ħadu sistema ta' induzzjoni waħda qabel, kienu ttrattati b'650 mg/m2 
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kuljum ta' nelarabine li ingħatat fuq siegħa ġol-vina kuljum għal ħamest ijiem konsekuttivi 
b'ripetizzjoni kull 21 ġurnata. 
 
Mit-39 pazjent li qabel kienu rċevew żewġ sistemi ta' kura ta' induzzjoni jew aktar qabel 5 (13 %) 
[95 % CI: 4 %-27 %] kisbu rispons komplet (numru ta' ċelluli embrijoniċi tal-mudullun ≤ 5 %, ebda 
evidenza oħra ta' mard u rkupru komplet tal-għadd taċ-ċelluli tad-demm periferali) u 9 (23 %) [95 %] 
CI: 11 %-39 %] kisbu rispons komplet bi jew mingħajr irkupru ematoloġiku komplet. Id-dewmien tar-
rispons fiż-żewġ klassifikazzjonijiet ta' rispons kien ta' bejn 4.7 u 36.4 ġimgħat u l-medja ta' 
sopravivenza totali kienet ta' 13.1 ġimgħa [95 % CI: 8.7-17.4] u s-sopravivenza wara sena kienet ta' 
14 % [95 % CI: 3 %-26 %]. 
 
Tlettax (42 %) mill-31 pazjent trattati b'sistema ta' induzzjoni waħda qabel laħqu rispons komplet 
ġenerali. Disa' minn dawn il-31 pazjent ma rrispondewx għal induzzjoni minn qabel (pazjenti 
refrattarji). Erbgħa (44 %) mid-disa' pazjenti refrattarji esperjenzaw rispons komplet għal nelarabine. 
 
Dan il-prodott mediċinali ġie awtorizzat taħt ‘ċirkustanzi eċċezzjonali’. Dan ifisser li minħabba li l-
marda hija rari ma kienx possibbli li tinkiseb informazzjoni sħiħa dwar dan il-prodott mediċinali. 
 
L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ser tirrevedi kull tip ta’ informazzjoni ġdida li toħroġ kull sena u 
dan l-SmPC ser jiġi aġġornat kif meħtieġ. 
 
5.2 Tagħrif farmakokinetiku 
 
Nelarabine huwa pro-droga tal-analogu ta' deoxyguanosine ara-G. Nelarabine jiġi demetilizzat malajr 
minn adenosine deaminase (ADA) għal ara-G u mbagħad fosforat fiċ-ċellula b'deoxyguanosine kinase 
u deoxycytidine kinase għall- prodott tal-metaboliżmu tiegħu 5' monophoshate. Il-prodott tal-
metaboliżmu monophosphate imbagħad jinbidel fil-5' triphosphate attiv ara-GTP. L-akkumulazzjoni 
ta' ara-GTP f'ċelluli embrijoniċi tal-lewkemja tippermetti l-inkorporazzjoni preferenzjali ta' ara-GTP 
f'deoxyribonucleic acid (DNA) u twassal għal inibizzjoni ta' sintesi ta' DNA. Dan jirriżulta fil-mewt 
taċ-ċellula. Mekkaniżmi oħra jistgħu jikkontribwixxu għall-effetti ċitotossiċi ta' nelarabine. In vitro iċ-
ċelluli T huma aktar sensittivi miċ-ċelluli B għall-effetti ċitotossiċi ta' nelarabine. 
 
F'analiżi ta' studji differenti bl-użu ta' data minn erbgħa studji ta' Fażi I, il-farmakokinetika ta' 
nelarabine u ara-G kienu kkaraterizzati f'pazjenti ta' eta' ta' anqas minn 18-il sena u f'pazjenti adulti 
b'lewkemja jew limfoma refrattarja. 
 
Assorbiment 
 
Adulti 
Il-valuri ta' ara-G Cmax ġeneralment ħarġu fl-aħħar tal-infużjoni b'nelarabine u ġeneralment kienu 
ogħla mill-valuri Cmax ta' nelarabine li tindika konverżjoni mgħaġġla u estensiva ta' nelarabine għal 
ara-G. Wara l-infużjoni ta' 1,500 mg/m2 ta' nelarabine fuq sagħtejn f'pazjenti adulti, il-valuri medja 
(%CV) ta' Cmaxu AUCinf ta' nelarabine fil-plażma kienu 13.9 μM (81 %) u 13.5 μM.h (56 %) 
rispettivament. Il-valuri medji fil-plażma ta' ara-G Cmax u AUCinf kienu 115 μM (16 %) u 571 μM.h 
(30 %) rispettivament. 
 
Cmax fiċ-ċellula għal ara-GTP dehru f'ħin ta' bejn 3 u 25 siegħa fl-ewwel ġurnata. Il-medja (%CV) ta' 
ara-GTP Cmax fiċ-ċellula u l-valuri AUC kienu 95.6 μM (139 %) u 2214 μM.h (263 %) b'din id-doża. 
 
Pazjenti pedjatriċi 
Wara infużjoni ta' 400 jew 650 mg/m2 ta' nelarabine f'siegħa f'sitt pazjenti pedjatriċi, il-valuri medja 
(%CV) Cmax u AUCinf ta' nelarabine fil-plażma, aġġustati għal doża ta' 650 mg/m2 kienu ta' 45.0 μM 
(40 %) u 38.0 μM.h (39 %) rispettivament. Il-valuri medji fil-plażma ta' ara-G Cmax u AUCinf kienu 
60.1 μM (17 %) u 212 μM.h (18 %) rispettivament. 
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Distribuzzjoni 
 
Nelarabine u ara-G jinfirxu mal-ġisem kollu b'mod estensiv ibbażat fuq data farmakokinetika 
kombinata f'Fażi I b'dożi ta nelarabine ta' 104 sa 2,900 mg/m2. Speċifikament, għal nelarabine, il-
valuri medja (%CV) VSS kienu ta' 115 l/m2 (159 %) u 89.4 l/m2 (278 %) f'pazjenti adulti u pedjatriċi 
rispettivament. Għal ara-G, il-valuri medja VSS/F kienu ta' 44.8 l/m2 (32 %) u 32.1 l/m2 (25 %) 
f'pazjenti adulti u pedjatriċi rispettivament. 
 
Nelarabine u ara-G ma jintrabtux b'mod sostanzjali mal-proteini fil-plażma tal-bniedem (anqas minn 
25 %) in vitro u r-rabta hija indipendenti mill-livelli ta' nelarabine jew ara-G sa 600 μM. 
 
Ma ġietx osservata akkumulazzjoni ta' nelarabine jew ara-G fil-plażma wara t-tehid ta' nelarabine 
kuljum jew fi skeda tal-1, 3,5 ġurnata. 
 
Il-livelli ġewwa ċ-ċellula ta' ara-GTP f'ċelluli embrijoniċi tal-lewkemja kienu kkwantifikati għal 
perjodu twil wara t-tehid ta' nelarabine. Ara-GTP akkumula ġewwa ċ-ċellula wara t-tehid ripetut ta' 
nelarabine. Fl-iskeda tal-1, 3. u 5 ġurnata, il-valuri Cmax u AUC(0-t) f'jum 3 kienu bejn wieħed u ieħor 
ta' 50 % u 30 % rispettivament, akbar mill-valuri Cmax u AUC(0-t) f'jum 1. 
 
Bijotrasformazzjoni 
 
Ir-rotta prinċipali ta' metaboliżmu ta' nelarabine hija O-demetilizzazzjoni b'adensoine deaminase biex 
jifforma ara-G, li jgħaddi minn idroliżi biex jifforma guanine. Barra minn hekk, parti minn nelarabine 
jiġi idrolizzat għal methylguanine, li jiġi O-demetilizzat biex jifforma guanine. Guanine jiġi N 
deaminat biex jifforma xanthine, li jerġa' jiġi ossidizzat biex jipproduċi aċidu uriku. 
 
Eliminazzjoni 
 
Nelarabine u ara-G jitneħħew malajr mill-plażma b'half life ta' bejn wieħed u ieħor 30 minuta u 
3 sigħat rispettivament. Dawn is-sejbiet intwerew f'pazjenti b'lewkemja jew limfoma refrattorja meta 
ngħataw doża ta' 1,500 mg/m2 ta' nelarabine (adulti) jew 650 mg/m2 (tfal). 
 
Tagħrif farmakokinetiku kombinat Fażi I għal dożi ta' nelarabine ta' 104 sa 2,900 mg/m2 jindika li l-
valuri medja (%CV) ta' tneħħija (CI) għal nelarabine huma ta' 138 l/siegħa/m2 (104 %) u 
125 l/siegħa/m2 (214 %) f'pazjenti adulti u pedjatriċi, rispettivatment, f'jum 1 (n = 65 pazjenti adulti 
n = 21 pazjenti pedjatriċi). It-tneħħija evidenti ta' ara-G (CI/F) jista' jitqabbel bejn iż-żewġ gruppi 
[9.5 l/siegħa/m2 (35 %) f'pazjenti adulti u 10.8 l/siegħa/m2 (36%) f'pazjenti pedjatriċi] f'jum 1. 
 
Nelarabine u ara-G jitneħħew parzjalment mill-kliewi. Fi 28 pazjent adult, 24 siegħa wara infużjoni 
b'nelarabine f'jum 1, il-medja ta' tneħħija fl-awrina ta' nelarabine u ara-G kienet ta' 5.3 % u 23.2 % tad-
doża meħuda, rispettivament. It-tneħħija mill-kliewi kienet medja ta' 9.0 l/siegħa/m2 (151 %) għal 
nelarabine u 2.6 l/siegħa/m2(83 %) għal ara-G f'21 pazjent adult. 
 
Minħabba li l-kors ta' ħin ta' ara-GTP fiċ-ċellula kien imtawwal, il-half life tat-tneħħija tiegħu ma' 
setgħatx tkun ikkalkulata b'mod eżatt. 
 
Popolazzjoni pedjatrika 
 
M’hemmx tagħrif farmakoloġiku kliniku biżżejjed dwar pazjenti li għandhom anqas minn 4 snin. 
 
Tagħrif farmakokinetiku kombinat Fażi I ta' dożi ta' nelarabine minn 104 sa 2,900 mg/m2 indikaw li l-
valuri ta' tneħħija (CI) u Vss għal nelarabine u ara-G huma komparabbli bejn iż-żewġ gruppi. Aktar 
tagħrif fuq il-farmakokinetika ta' nelarabine u ara-G fil-popolazzjoni pedjatrika issibu f'subsezzjonijiet 
oħra. 
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Sess 
 
Il-ġeneru m'għandu l'ebda effett fuq il farmakokinetika ta' nelarabine jew ara-G fil-plażma. Il-valuri ta' 
ara-GTP Cmax u AUC(0-t) fiċ-ċellula fl-istess livell ta' doża kienu minn 2 sa 3 darbiet akbar bħala medja 
f'pazjenti adulti feminnili minn pazjenti adulti maskili. 
 
Razza 
 
L-effett tar-razza fuq il-farmakokinetika ta' nelarabine u ara-G ma ġiex studjat speċifikament. F'analiżi 
ta' studji farmakokinetiċi/farmakodinamiċi differenti ir-razza ma kellha ebda effett evidenti fuq il-
farmakokinetika ta' nelarabine, ara-G jew ara-GTP ġewwa ċ-ċellula. 
 
Indeboliment tal-kliewi 
 
Il-farmakokinetiċi ta' nelarabine u ara-G ma ġewx studjati speċifikament f'pazjenti b'indeboliment tal-
kliewi jew fuq dijaliżi. Ftit min-nelarabine jitneħħa mill-kliewi (minn 5 sa 10 % tad-doża meħuda). 
Ħafna minn ara-G jitneħħa mill-kliewi (minn 20 sa 30 % tad-doża ta' nelarabine meħuda). Fi studju 
kliniċi adulti u tfal kienu maqsuma fi tlett gruppi skont l-indeboliment fil-kliewi: normali b'CIcr aktar 
minn 80 ml/min (n =56), ħafif b'CIcr minn 50 sa 80 ml/min (n =12), u moderat b'CIcr ta' anqas minn 
50 ml/min (n =2). Il-medja ta' tneħħija evidenti (CI/F) ta' ara-G kienet bejn wieħed u ieħor 7% anqas 
f'pazjenti b'indeboliment tal-kliewi ħafif minn pazjenti b'funzjoni normali tal-kliewi (ara sezzjoni 4.2). 
Ma hemmx data disponnibli biex jingħata parir fuq doża għal pazjenti b'CIcr ta' anqas minn 50 ml/min. 
 
Anzjani 
 
L-eta' m'għandha l-ebda effett fuq il-farmakokinetika ta' nelarabine jew ara-G. Funzjoni mnaqqsa tal-
kliewi, li hija aktar komuni fl-anzjani, tista' tnaqqas it-tneħħija ta' ara-G (ara sezzjoni 4.2). 
 
5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà 
 
Reazzjonijiet avversi li ma kienux osservati fi studji kliniċi, imma li dehru f'annimali f'livelli ta' 
esponimenti simili għall-livelli ta' esponiment kliniku u bil-possibilta' ta' rilevanza possibli għall-użu 
kliniku kienu kif ġej: nelarabine ikkawża bidliet istopatoloġiċi fis-sistema nervuża ċentrali (materja 
bajda waqt il-formazzjoni ta' spazji żgħar fiċ-ċitoplażma taċ-ċellula, u bidliet diġenerattivi fiċ-ċerebru, 
ċervellett, u spina dorsali) ta' xadini wara trattament kuljum b'nelarabine għal 23 ġurnata, 
b'esponimenti anqas mill-esponimenti terapewtiċi fil-bniedem. Nelarabine wera ċitotossiċita' in vitro 
għall-monocytes u l-macrophages. 
 
Karċinoġeniċita' 
 
Ma sarux testijiet fuq il-karċinoġeniċita' ta' nelarabine. 
 
Mutaġeniċità 
 
Nelarabine instab li jikkawża mutaġeniċità f'ċelluli ta' limfoma L5178Y/TK fil-ġurdien bi u mingħajr 
attivazzjoni metabolika. 
 
Tossiċità riproduttiva 
 
Meta mqabbel ma' kontrolli, nelarabine kellu inċidenza akbar ta' malformazzjonijiet fetali, anomaliji u 
varjazzjonijiet fi fniek meta ingħata f'dożi ta' 24 % tad-doża ta' bniedem adult fuq bażi ta' mg/m2 waqt 
il-perjodu ta' organoġenesi. Kien innutat cleft palate fi fniek li ngħataw doża ta' bejn wieħed u ieħor 
darbtejn id-doża ta' bniedem adult, swaba nieqsa fi fniek li ngħataw doża ta' bejn wieħed u ieħor 79 % 
tad-doża ta' bniedem adult filwaqt li nuqqas ta' marrara, lobi supplementari tal-pulmun, għadam tan-
nofs tas-sider magħqud jew żejjed u ttardjar fl-ossifikazzjoni dehru bid-dożi kollha. Żieda fil-piż tal-
ġisem tal-omm u l-piż tal-ġisem tal-fetu kienu anqas fi fniek li ngħataw doża ta' bejn wieħed u ieħor 
darbtejn dik ta' bniedem adult. 
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Fertilità 
 
Ma saru l-ebda studji f'annimali biex jistudjaw l-effetti ta' nelarabine fuq il-fertilità Madankollu, ma 
kien hemm l-ebda effetti mhux mixtieqa fit-testikoli jew l-ovarji ta' xadini li ngħataw nelarabine fil-
vina f'dożi sa bejn wieħed u ieħor 32 % tad-doża fi bniedem adult ibbażata fuq mg/m2 għal 30 ġurnata 
konsekkutivi. 
 
 
6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU 
 
6.1 Lista ta’ eċċipjenti 
 
Sodium chloride 
Ilma għall-injezzjonijiet 
Hydrochloric acid (biex jaġġusta l-pH) 
Sodium hydroxide (biex jaġġusta l-pH) 
 
6.2 Inkompatibbilitajiet 
 
Mhux applikabbli.. 
 
6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali 
 
3 snin. 
 
Atriance huwa stabbli sa 8 sigħat f'temperatura ta' 30°Ċ la darba l-kunjett tkun infetħet. 
 
6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna 
 
Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara l-ewwel ftuħ tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3. 
 
6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih 
 
Kunjett bi ħġieġ ċar (Tip I) b'tapp tal-gomma bromobutyl, u b’siġill tal-aluminju b’għatu aħmar li 
jista’ jinqala’. 
 
Kull kunjett fiha 50 ml ta’ soluzzjoni. Atriance issibu f'pakketti ta' kunjett 1 jew 6  kunjetti. 
 
6.6 Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor ħor 
 
Għandhom jiġu adottati il-proċeduri normali għall-immaniġġjar u r-rimi ta' prodotti mediċinali kontra 
t-tumur ċittotossiċi, fosthom: 
 
- Impjegati għandhom jiġu mħarrġa kif jimmaniġġjaw u jittrasferixxu l-prodott mediċinali. 
- Impjegati fi tqala m'għandhomx jitħallew jaħdmu b'dan il-prodott mediċinali. 
- Impjegati li jimmaniġġjaw dan il-prodott mediċinali waqt immaniġġjar/tehid minn post għall-

ieħor għandhom jilbsu lbies prottettiv li jinkludi maskri, nuċċali biex jipproteġi l-għajnejn u 
ngwanti. 

- Kull oġġett użat fl-amministrazzjoni jew tindif, inklużi ingwanti għandhom jitpoġġew 
f'basktijiet għar-rimi ta' skart ta' riskju għoli biex jinħarqu f'temperatura għolja. Kwalunkwe 
skart likwidu mill-preparazzjoni tas-soluzzjoni għall-infużjoni ta’ nelarabine għandu jitlaħlaħ 
b'ammonti kbar ta' ilma. 

- Kuntatt aċċidentali mal-ġilda jew l-għajnejn għandu jiġi ttrattat immedjatament b'ammonti 
sostanzjali ta' ilma. 

 
Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu 
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jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali. 
 
 
7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ 
 
Sandoz Pharmaceuticals d.d. 
Verovškova ulica 57 
1000 Ljubljana 
Is-Slovenja 
 
 
8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ 
 
EU/1/07/403/001-002 
 
 
9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI 
 
Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 22 ta’ Awwissu 2007 
Data tal-aħħar tiġdid: 16 ta’ Ġunju 2017 
 
 
10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST 
 
 
Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/. 
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Ċ. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA TAL-
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D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD 

TAL-UŻU SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI 
 

E. OBBLIGU SPEĊIFIKU BIEX MIŻURI TA’ WARA L-
AWTORIZZAZJONI JIĠU KOMPLUTI GĦALL-
AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ TAĦT 
ĊIRKUSTANZI EĊĊEZZJONALI 
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A. MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT 
 
Isem u indirizz tal-manifattur(i) responsabbli għall-ħruġ tal-lott 
 
Novartis Farmacéutica S.A. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 764 
08013 Barcelona 
Spanja 
 
Novartis Pharma GmbH 
Roonstraße 25 
D-90429 Nuremberg 
Il-Ġermanja 
 
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG 
Mondseestrasse 11 
4866 Unterach am Attersee 
L-Awstrija 
 
Fuq il-fuljett ta’ tagħrif tal-prodott mediċinali għandu jkun hemm l-isem u l-indirizz tal-manifattur 
responsabbli għall-ħruġ tal-lott konċernat. 
 
 
B.  KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U L-

UŻU 
 
Prodott mediċinali li jingħata b'riċetta ristretta tat-tabib (ara Anness I: Sommarju tal-Karatteristiċi tal-
Prodott, sezzjoni 4.2). 
 
 
Ċ. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-

TQEGĦID FIS-SUQ 
 
• Rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà (PSURs) 
 
Ir-rekwiżiti biex jiġu ppreżentati PSURs għal dan il-prodott mediċinali huma mniżżla fil-lista tad-dati 
ta’ referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l-Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u 
kwalunkwe aġġornament sussegwenti ppubblikat fuq il-portal elettroniku Ewropew tal-mediċini. 
 
 
D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U 

EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI 
 
• Pjan tal-ġestjoni tar-riskju (RMP) 
 
Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq (MAH) għandu jwettaq l-attivitajiet u l-interventi 
meħtieġa ta’ farmakoviġilanza dettaljati fl-RMP maqbul ippreżentat fil-Modulu 1.8.2 tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u kwalunkwe aġġornament sussegwenti maqbul tal-RMP. 
 
RMP aġġornat għandu jiġi ppreżentat: 
• Meta l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini titlob din l-informazzjoni; 
• Kull meta s-sistema tal-ġestjoni tar-riskju tiġi modifikata speċjalment minħabba li tasal 

informazzjoni ġdida li tista’ twassal għal bidla sinifikanti fil-profil bejn il-benefiċċju u r-riskju 
jew minħabba li jintlaħaq għan importanti (farmakoviġilanza jew minimizzazzjoni tar-riskji). 
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E. OBBLIGU SPEĊIFIKU BIEX MIŻURI TA’ WARA L-AWTORIZZAZJONI JIĠU 
KOMPLUTI GĦALL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ TAĦT 
ĊIRKUSTANZI EĊĊEZZJONALI 

 
Peress li din hi approvazzjoni taħt ċirkustanzi eċċezzjonali u skont l-Artikolu 14(8) tar-Regolament 
(KE) 726/2004, l-MAH għandu jwettaq, fiż-żmien stipulat, il-miżuri li ġejjin: 
 

Deskrizzjoni Data 
mistennija 

L-MAH għandu jipprovdi aġġornamenti kull sena dwar kwalunkwe 
informazzjoni b’rabta mal-effikaċja u s-sigurtà tal-prodott f’pazjenti b’lewċemija 
limfoblastika akuta taċ-ċelluli T (T-ALL) u limfoma limfoblastika taċ-ċelluli T 
(T-LBL) li l-marda tagħhom ma rreaġġixtx għat-trattament jew reġa’ kien hemm 
rikaduta wara t-trattament ta’ mill-inqas żewġ reġimi ta’ kemoterapija. 

Kull sena 
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ANNESS III 
 

TIKKETTAR U FULJETT TA’ TAGĦRIF 
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A. TIKKETTAR 
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TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA 
 
KARTUNA 
 
 
1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI 
 
Atriance 5 mg/ml soluzzjoni għall-infużjoni 
nelarabine 
 
 
2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) 
 
Kull ml fih 5 mg ta' nelarabine. 
 
 
3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI 
 
Eċċipjenti: Sodium chloride, ilma għall-injezzjoni, hydrochloric acid, sodium hydroxide. Ara l-fuljett 
ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni. 
 
 
4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT 
 
Soluzzjoni għall-infużjoni 
 
6 fjali x 50 ml 
250 mg/50 ml 
kunjett 1 x 50 ml 
250 mg/50 ml 
 
 
5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA 
 
Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. 
Użu fil-vini 
 
 
6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL 
 
Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal. 
 
 
7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA 
 
TWISSIJA: Sustanza ċitotossika, istruzzjonijiet ta’ immaniġġjar speċjali (ara l-Fuljett ta’ Tagħrif). 
 
 
8. DATA TA’ SKADENZA  
 
JIS 
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9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN 
 
Stabbli sa 8 sigħat sa temperatura ta' 30°Ċ la darba l- kunjett tkun infetħet. 
 
 
10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX 

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM 
BŻONN 

 
 
11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID 

FIS-SUQ  
 
Sandoz Pharmaceuticals d.d. 
Verovškova ulica 57 
1000 Ljubljana 
Is-Slovenja 
 
 
12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ 
 
EU/1/07/403/001 6 x 50 ml kunjetti 
EU/1/07/403/002 kunjett 1 x 50 ml 

 
 
13. NUMRU TAL-LOTT  
 
Lott 
 
 
14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA 
 
 
15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU 
 
 
16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE 
 
Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata 
 
 
17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D 
 
barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż. 
 
 
18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM 
 
PC 
SN 
NN 
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TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT 
 
TIKKETTA TAL- KUNJETT 
 
 
1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI 
 
Atriance 5 mg/ml soluzzjoni għall-infużjoni 
nelarabine 
 
 
2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I) 
 
Kull ml fih 5 mg ta' nelarabine. 
 
 
3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI 
 
Eċċipjenti: Sodium chloride, ilma għall-injezzjoni, hydrochloric acid/ sodium hydroxide. 
 
 
4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT 
 
Soluzzjoni għall-infużjoni 
 
250 mg/50 ml 
 
 
5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA 
 
Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. 
Użu fil-vini 
 
 
6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL 
 
Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal. 
 
 
7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA 
 
Ċittotossiku 
 
 
8. DATA TA’ SKADENZA  
 
JIS 
 
 
9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN 
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10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX 
UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM 
BŻONN 

 
 
11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID 

FIS-SUQ  
 
Sandoz Pharmaceuticals d.d. 
 
 
12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ 
 
EU/1/07/403/001 kunjetti 6 x 50 ml 
EU/1/07/403/002 1 x 50 ml kunjett 

 
 
13. NUMRU TAL-LOTT  
 
Lott 
 
 
14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA 
 
 
15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU 
 
 
16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE 
 
Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata 
 
 
17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D 
 
 
18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM 
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B. FULJETT TA’ TAGĦRIF 
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Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-pazjent 
 

Atriance 5 mg/ml soluzzjoni għall-infużjoni 
 

nelarabine 
 

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti 
identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Inti tista’ tgħin billi tirrapporta 
kwalunkwe effett sekondarju li jista’ jkollok. Ara t-tmiem ta’ sezzjoni 4 biex tara kif għandek 
tirrapporta effetti sekondarji. 
 
Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tuża din il-mediċina peress li fih informazzjoni 
importanti għalik. 
- Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah. 
- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. 
- Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ 

tagħmlilhom il-ħsara anke jekk għandhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek 
- Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett 

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4. 
 
F’dan il-fuljett 
 
1. X’inhu Atriance u għalxiex jintuża 
2. X’għandek tkun taf qabel ma tingħata Atriance 
3. Kif għandek tingħata Atriance 
4. Effetti sekondarji possibbli 
5. Kif taħżen Atriance 
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra 
 
 
1. X’inhu Atriance u gћalxiex jintuża 
 
Atriance fih nelarabine li jagħmel parti minn grupp ta' mediċini magħrufa bħala sustanzi 
antineoplastiċi li jintużaw fil-kimoterapija biex joqtlu ċerti tipi ta' ċelluli tal-kanċer. 
 
Atriance jintuża biex jittratta pazjenti bi: 
• tip ta' lewkemja, msejħa lewkemja limfoblastika akuta taċ-ċellula T. Il-lewkemja tikkawża żieda 

mhux normali fin-numru ta' ċelluli bojod tad-demm. In-numru għoli b’mod mhux normali ta’ 
ċelluli bojod tad-demm jistgħu jidhru fid-demm u f’partijiet oħra tal-ġisem. It-tip ta' lewkemja 
għandha x'taqsam mat-tip ta' ċellula bajda tad-demm involuta l-aktar. F'dan il-każ, iċ-ċelluli 
tagħha jissejħu limfoblasti. 

• tip ta' limfoma, tissejjaħ limfoma limfoblastika akuta taċ-ċellula T. Din il-limfoma tiġi kkawżata 
minn massa ta' limfoblasti, tip ta' ċellula bajda tad-demm. 

 
Jekk ikollok xi mistoqsijiet fuq il-marda tiegħek kellem lit-tabib tiegħek. 
 
 
2. X’għandek tkun taf qabel ma tingħata Atriance 
 
Int (jew it-tifel/tifla tiegħek, jekk hu/hi qed ikun/tkun fuq kura) m'għandekx tirċievi Atriance 
• jekk inti (jew it-tifel/tifla tiegħek, jekk hu/hi ikun/tkun qed jieħu/tieħu l-kura) allerġiku għal 

nelarabine jew għal xi sustanza oħra ta’ din il mediċina (imniżżla fis-sezzjoni 6). 
 
Twissijiet u prekawzjonijiet 
Ġew irrappurtati effetti sekondarji serji fuq is-sistema nervuża meta ntuża Atriance.Is-sintomi jistgħu 
jkunu mentali (eż. għeja) jew fiżiċi (eż. konvulżjonijiet, sensazzjoni ta’ tnemnim jew tingiż, dgħjufija 
u paraliżi). It-tabib tiegħek jiċċekkja għal dawn is-sintomi regolarment matul it-trattament (ara 
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wkoll sezzjoni 4, “Effetti sekondarji li jista’ jkun hemm”). 
 
It-tabib tiegħek ikollu bżonn ikun jaf ukoll dan li ġej qabel ma tingħata din il-mediċina: 
• jekk int (jew it-tifel/tifla tiegħek, jekk hu/hi ikun/tkun qiegħed/qiegħda tieħu l-kura) 

għandkom xi problemi bil-kliewi jew bil-fwied. Għandu mnejn li d-doża tiegħek ta' Atriance 
ikollha bżonn tkun aġġustata. 

• jekk inti (jew it-tifel/tifla tiegħek, jekk hu/hi ikun/tkun qiegħed/qiegħda tieħu l-kura) kont 
reċentement jew qed tippjana li titlaqqam b'vaċċin ħaj (per eżempju poljo, variċella, tifojde). 

• jekk inti (jew it-tifel/tifla tiegħek, jekk hu/hi ikun/tkun qiegħed/qiegħda tieħu l-kura) 
għandek xi problemi fid-demm (pereżempju anemija). 

 
Testijiet tad-demm waqt it-trattament 
It-tabib tiegħek għandu jagħmillek testijiet tad-demm b’mod regolari waqt it-trattament biex jiċċekkja 
jekk għandekx problemi fid-demm li jkunu ġew assoċjati mal-użu ta’ Atriance. 
 
Anzjani 
Jekk inti persuna anzjana, inti tista’ tkun aktar sensittiv għall-effetti sekondarji fis-sistema nervuża (ara 
l-lista ta’ hawn fuq li tinsab taħt “Twissijiet u prekawzjonijiet”). It-tabib tiegħek ser jiċċekkja għal 
dawn is-sintomi b’mod regolari waqt it-trattament. 
 
Għid lit-tabib tiegħek jekk xi wieħed minn dawn japplikaw għalik. 
 
Mediċini oħra u Atriance 
Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċini oħra. 
Dawn jinkludu kull prodott mill-ħxejjex jew mediċini oħra li tkun xtrajt mingħajr riċetta tat-tabib 
 
Ftakar biex tgħid lit-tabib tiegħek jekk tibda tieħu kwalunkwe mediċina oħra waqt li tkun fuq 
Atriance. 
 
Tqala, treddigħ u fertilità 
Atriance mhuwiex rakkomandat għal nisa tqal. Jista' jagħmel ħsara lit-tarbija jekk il-konċepiment isir 
qabel, waqt jew ftit wara li jittieħed. Huwa rakkomandat li tiddiskuti mat-tabib tiegħek dwar kontroll 
addattat tat-twelid. Tipprovax toħroġ tqila/issir missier ta' tarbija sakemm it-tabib jagħtik parir li mhux 
perikoluż li tagħmel hekk. 
 
Pazjenti maskili, li jistgħu ikunu jixtiequ li jkollhom tarbija, għandhom isaqqsu lit-tabib tagħhom għal 
parir fuq pjanar tal-familja jew trattament. Jekk ikun hemm tqala waqt trattament b'Atriance, għanded 
tgħid lit-tabib tiegħek mill-ewwel. 
 
Mhuwiex magħruf jekk Atriance jgħaddix fil-ħalib tas-sider. Għandek tieqaf tredda' waqt li tkun qed 
tieħu Atriance. Itlob il-parir tat-tabib tiegħek qabel tieħu xi mediċina. 
 
Sewqan u tħaddim ta’ magni 
Atriance jista' jġib ħedla jew ngħas, kemm waqt it-trattament u għal xi ftit ġranet wara t-trattament. 
Issuqx, jekk tħossok għajjien jew ma tiflaħx u tużax xi għodda jew magni. 
 
Attriance fih is-sodium 
 
Din il-mediċina fiha 88.51 mg/ml (3.85 mmol) sodium (il-komponent ewlieni tal-melħ tat-tisjir/li 
jintuża mal-ikel) f’kull kunjett (50 ml). Dan huwa ekwivalenti għal 4.4% tal-ammont massimu 
rakkomandat ta’ sodium li għandu jittieħed kuljum mad-dieta minn adult. 
 
 
3. Kif gћandek tingħata Atriance 
 
Id-doża ta' Atriance li tingħata tkun ibbażata fuq: 
• is-superfiċje ta' ġismek/jew ġisem it-tifel/tifla tiegħek (jekk ikun/tkun fuq il-kura)(li jkun 
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ikkalkulat mit-tabib tiegħek fuq it-tul u l-piż tiegħek). 
• ir-riżultati tat-testijiet tad-demm li jkunu saru qabel it-trattament 
 
Adulti u adolexxenti (eta' ta' 16-il sena u aktar) 
Id-doża normali hija ta' 1,500 mg/m2tas-superfiċje tal-ġisem kuljum. 
 
Tabib jew infermier jagħtuk id-doża kif suppost ta' Atriance bħala infużjoni (bit-taqtir). Ġeneralment 
din tingħata b'infużjoni minn idejk fuq perjodu ta' bejn wieħed u ieħor sagħtejn. 
 
Ikollok infużjoni (taqtir) darba kuljum f'jiem 1, 3 u 5 tat-trattament. Din is-sekwenza ta' 
trattament normalment tirrepeti ruħha kull tlett ġimgħat. Dan it-trattament jista' jvarja, skont ir-riżultati 
tat-testijiet regolari tad-demm. It-tabib tiegħek se jiddeċiedi dwar in-numru ta’ ċikli ta’ kura li huma 
meħtieġa. 
 
Tfal u adolexxenti (età ta' 21 sena u iżgħar) 
Id-doża rakkomandata hija ta' 650 mg/m2tas-superfiċje tal-ġisem kuljum. 
 
Tabib jew infermier jagħtu lilek/tifel/tifla tiegħek (jekk ikunu fuq il-kura) doża addatata ta' Atriance 
bħala infużjoni (taqtir). Ġeneralment din tingħata b'infużjoni minn idejk fuq perjodu ta' madwar 
siegħa. 
 
Inti/tifel/tifla tiegħek (jekk t/ikun fuq il-kura) tieħdu infużjoni (taqtir) darba kuljum għal 
ħamest ijiem. Din is-sekwenza ta' trattament normalment tiġi ripetuta kull tliet ġimgħat. Dan it-
trattament jista' jvarja, skont ir-riżultati tat-testijiet regolari tad-demm. It-tabib tiegħek se jiddeċiedi 
dwar in-numru ta’ ċikli ta’ kura li huma meħtieġa. 
 
Jekk tieqaf tieħu Atriance 
It-tabib tiegħek jiddeċiedi meta jitwaqqaf it-trattament. 
 
Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. 
 
 
4. Effetti sekondarji possibbli 
 
Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux 
f’kulħadd. 
 
Il-maġġoranza tal-effetti sekondarji rrapurtati b'Atriance ġew innutati f'adulti, tfal u adolexxenti. Xi 
effetti sekondarji kienu rrapurtati aktar spiss f'pazjenti adulti. Ma hemm l-ebda raġuni magħrufa għal 
dan. 
 
Jekk għandek xi tħassib, tkellem dwar dan mat-tabib tiegħek. 
 
Effetti sekondarji l-aktar serji 
 
Dawn jistgħu jaffettwaw aktar minn 1 f'kull 10 minn nies li jieħdu Atriance. 
• Sinjali ta' infezzjoni. Il-lewkemja tikkawża żieda mhux normali fin-numru ta' ċelluli bojod fil-

ġisem, u xi kultant ukoll fid-demm. Dan jista' jkun ukoll ta' periklu għall-ħajja. Sinjali ta' 
infezzjoni jinkludu: 
- deni 
- deterjorament serju fil-kundizzjoni ġenerali tiegħek 
- sintomi lokali bħal uġigħ fil-griżmejn, uġigħ fil-ħalq jew problemi urinarji (per eżempju, 

sensazzjoni ta' ħruq waqt l-urinazzjoni li tista' tkun infezzjoni fl-urina) 
Għid lit-tabib tiegħek immedjatament jekk tħoss xi effetti bħal dawn. Jittieħed test tad-demm biex 
tiċċekkja jekk naqsux iċ-ċelluli bojod tad-demm. 
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Effetti sekondarji oħra komuni ħafna 
Dawn jistgħu jaffettwaw aktar minn 1 minn kull 10 minn nies trattati b’Atriance 
• Bidla fis-sensazzjoni tal-idejn jew is-saqajn, debbulizza fil-muskoli li tidher bħal diffikulta' biex 

tqum minn fuq siġġu, jew diffikulta' biex timxi (newropatija periferali); nuqqas ta' sensittivita' 
għall-mess ħafif, jew uġigħ; sensazzjonijiet mhux normali bħal ħruq u tingiż, sensazzjoni ta' xi 
ħaġa titkaxkar fuq il-ġilda. 

• Sensazzjoni ġenerali ta' debbolizza u għejja (anemija temporanja). Jista' jkollok bżonn ta' 
trasfużjoni tad-demm f'xi każijiet. 

• Tbenġil jew ħruġ ta' demm mhux tas-soltu, kawża ta' nuqqas fin-numru ta' ċelluli li jgħaqqdu d-
demm. Dan jista' jwassal għal ħruġ qawwi ta' demm minn feriti relativament żgħar bħal qatgħa 
żgħira. Rarament dan jista' jwassal għal ħruġ ta' demm aktar qawwi (emorraġija). Kellem lit-
tabib tiegħek għal parir fuq kif tnaqqas ir-riskju ta' ħruġ ta' demm. 

• Sensazzjoni ta' ħedla u ngħas; uġigħ ta' ras; sturdament. 
• Qtugħ ta' nifs, diffikulta' fin-nifs jew nifs bi tbatija; sogħla. 
• Sensazzjoni ta' taqligħ fl-istonku (dardir); tirremetti (rimettar); dijarrea; stitikezza 
• Uġigħ fil-muskoli. 
• Nefħa ta' partijiet tal-ġisem minħabba akkumulazzjoni ta' ammonti mhux normali ta' fluwidi 

(oedema). 
• Temperatura għolja tal-ġisem (deni); għeja; sensazzjoni ta' debbulizza/nuqqas ta' saħħa. 
Kellem tabib jekk xi wieħed minn dawn jibda' jagħti l-problemi. 
 
Effetti sekondarji komuni 
 
Dawn jistgħu jaffettwaw sa 1 f'kull 10 minn nies trattati b'Atriance: 
• Kontrazzjonijiet vjolenti u bla kontroll tal-muskoli li ħafna drabi jkunu akkumpanjati minn telf 

ta' sensi li jista' jkun minħabba attakk epileptiku (konvulżjonijiet). 
• Guffaġni u nuqqas ta' koordinazzjoni li taffettwa l bilanċ, il-mixi, il-movimenti tal-għajnejn u d-

dirgħajn u r-riġlejn, jew id-diskors. 
• Ċaqliq mhux intenzjonat b'mod ritmiku ta' wieħed jew aktar mid-dirgħajn jew-riġlejn(tregħid). 
• Debbulizza tal-muskoli (li tista' tkun assoċjata ma' newropatija periferali - ara fuq), uġigħ fil-

ġogi, uġigħ fid-dahar; uġigħ fl-idejn u s-saqajn li jinkludi sensazzjoni ta' tnemnim u titrix. 
• Pressjoni tad-demm li tbaxxiet. 
• Nuqqas fil-piż u nuqqas ta' aptit (anoressija);uġigħ fl-istonku, uġigħ fil-ħalq, pustumetti jew 

infjammazzjoni fil-ħalq. 
• Problemi bil-memorja, sensazzjoni ta' disorjentament; vista mċajpra; nuqqas jew bdil fis sens 

tat-togħma (dysgeusia). 
• Akkumulazzjoni ta' ilma madwar il-pulmun li jwassal għal uġigħ fis-sider u diffikulta' fin-nifs 

(effużjoni fil-plewra); tħarħir 
• Żieda fl-ammont ta' bilirubina fid-demm tiegħek li jista' jwassal għal sfurija tal-ġilda u li 

tħossok mitluq. 
• Żieda fid-demm tal-livelli tal-enżimi tal-fwied. 
• Żieda fil-livelli tal-kreatinina fid-demm (sinjal ta' problemi fil-kliewi li jistgħu iwasslu għal 

nuqqas ta' urinazzjoni). 
• Il-ħruġ tal-kontenut taċ-ċellula tat-tumur (sindromu tad-diżintegrazzjoni tat-tumur), li tista' 

toħloq tensjoni żejda fuq ġismek. Sintomi fil-bidu jinkludu dardir u rimettar, qtugħ ta' nifs, 
taħbit irregolari tal-qalb, tissaħħab l-urina, telqa u/jew uġigħ ħafif fil-ġogi. Jekk dan jiġri, jseħħ 
l-aktar spiss ma' l-ewwel doża. It-tabib tiegħek jieħu l-prekawzjonijiet meħtieġa biex inaqqas ir-
riskju ta' dan. 

• Nuqqas fil-livelli tad-demm ta' xi sustanzi: 
- livelli baxxi ta' kalċju, li jistgħu jikkawżaw bugħawwieġijiet fil-muskoli, bugħawwieġijiet 

fiż-żaqq jew spażmi 
- livelli baxxi ta' manjesju, li jistgħu jikkawżaw indebboliment fil-muskoli, konfużjoni, 

movimenti "mhux kontrollati", pressjoni għolja tad-demm, ritmi irregolari tal-qalb u 
indebboliment tar-riflessi meta l-livelli tal-manjesju fid-demm ikunu baxxi ħafna. 

- livelli baxxi ta' potassju li jistgħu jikkawżaw sensazzjoni ta' indebboliment 
- livelli baxxi ta' zokkor li jistgħu jikkawżaw dardir, għaraq, indebboliment, ħass ħażin, 
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konfużjoni u alluċinazzjonijiet. 
Kellem tabib jekk xi wieħed minn dawn jibda' jagħti l-problemi. 
 
Effetti sekondarji rari 
 
Dawn jistgħu jaffettwaw sa 1 f'kull 1,000 minn nies trattati b'Atriance: 
• Marda serja li teqred il-muskoli skeletali kkaratterizzata mill-preżenza ta’ mijoglobina (prodott 

mit-tkissir taċ-ċelluli tal-muskoli) fl-awrina (rabdomijolisi), żjieda fil-creatine phosphokinase 
fid-demm. 

Kellem tabib jekk xi wieħed minn dawn jibda' jagħti l-problemi. 
 
Rappurtar ta’ effetti sekondarji 
Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett 
sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji 
direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali mniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l-
effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-
mediċina. 
 
 
5. Kif taħżen Atriance 
 
Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal. 
 
Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna u l- kunjett. 
 
Din il-prodott mediċinali m’għandux bżonn ħażna speċjali. 
 
Atriance huwa stabbli sa 8 sigħat f'temperatura ta' 30°Ċ la darba l- kunjett tkun infetħet. 
 
Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif 
għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent. 
 
 
6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra 
 
X’fih Atriance 
• Is-sustanza attiva hi nelarabine. Kull ml ta' soluzzjoni għall-infużjoni ta' Atriance fih 5 mg ta' 

nelarabine. Kull kunjett fiha 250 mg ta' nelarabine. 
• Is-sustanzi mhux attivi l-oħra huma sodium chloride, ilma għall-injezzjonijiet, hydrochloric 

acid, sodium hydroxide (ara sezzjoni 2 “Atriance fih sodium”). 
 
Kif jidher Atriance u l-kontenut tal-pakkett 
Is-soluzzjoni għall-infużjoni ta' Atriance hija soluzzjoni ċara mingħajr kulur. Hija tkun fi kunjetti bi 
ħġieġ ċar b'tapp tal-gomma, issiġillat b'għatu tal-aluminju. 
 
Kull kunjett fiha 50 ml. 
 
Atriance jinbiegħ f'pakketti ta' kunjett 1 jew 6 kunjetti. 
 
Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq 
Sandoz Pharmaceuticals d.d. 
Verovškova ulica 57 
1000 Ljubljana 
Is-Slovenja 
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Manifattur 
Novartis Farmacéutica S.A. 
Gran Via de les Corts Catalanes, 764 
08013 Barcelona 
Spanja 
 
Novartis Pharma GmbH 
Roonstraße 25 
D-90429 Nuremberg 
Il-Ġermanja 
 
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG 
Mondseestrasse 11 
4866 Unterach am Attersee 
L-Awstrija 
 
Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur 
tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq: 
 
België/Belgique/Belgien 
Sandoz N.V. 
Telecom Gardens 
Medialaan 40 
B-1800 Vilvoorde 
Tél/Tel: +32 (0)2 722 97 97 
 

Lietuva 
Sandoz Pharmaceuticals d.d 
Branch Office Lithuania 
Seimyniskiu 3A 
LT – 09312 Vilnius 
Tel: +370 5 2636 037 

България 
КЧТ Сандоз България  
Teл.: +359 2 970 47 47 

Luxembourg/Luxemburg 
Sandoz N.V. 
Telecom Gardens 
Medialaan 40 
B-1800 Vilvoorde 
Tél/Tel: +32 (0)2 722 97 97 
 

Česká republika 
Sandoz s.r.o. 
Na Pankráci 1724/129 
CZ-140 00, Praha 4 
Tel: +420 225 775 111 
office.cz@ sandoz.com 
 

Magyarország 
Sandoz Hungária Kft. 
Bartók Béla út 43-47 
H-1114 Budapest 
Tel: +36 1 430 2890 
Info.hungary@sandoz.com 
 

Danmark 
Sandoz A/S 
Edvard Thomsens Vej 14 
DK-2300 København S 
Tlf: +45 6395 1000 
info.danmark@sandoz.com 
 

Malta 
Sandoz Pharmaceuticals d.d. 
Verovskova 57 
SI-1000 Ljubljana 
Slovenia 
Tel: +356 21222872 
 

Deutschland 
Hexal AG 
Industriestr. 25 
D-83607 Holzkirchen 
Tel: +49 8024 908-0 
service@hexal.com  

Nederland 
Sandoz B.V. 
Veluwezoom 22 
NL-1327 AH Almere 
Tel: +31 (0)36 5241600 
info.sandoz-nl@sandoz.com 
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Eesti 
Sandoz d.d. Eesti filiaal 
Pärnu mnt 105 
EE – 11312 Tallinn 
Tel: +372 6652405 
 

Norge 
Sandoz A/S 
Edvard Thomsens Vej 14 
DK-2300 København S 
Danmark 
Tlf: +45 6395 1000 
info.norge@sandoz.com 
 

Ελλάδα 
Novartis (Hellas) A.E.B.E. 
Τηλ: +30 210 281 17 12 
 

Österreich 
Sandoz GmbH 
Biochemiestr. 10 
A-6250 Kundl 
Tel: +43(0)1 86659-0 
 

España 
Bexal Farmacéutica, S.A. 
Centro Empresarial Parque Norte 
Edificio Roble 
C/ Serrano Galvache, 56 
28033 Madrid 
Tel: +34 900 456 856 
 

Polska 
Sandoz Polska Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 50 C 
02 672 Warszawa 
Tel.: +48 22 209 7000 
maintenance.pl@sandoz.com 
 

France 
Sandoz SAS 
49, avenue Georges Pompidou 
F-92300 Levallois-Perret 
Tél: +33 1 49 64 48 00 
 

Portugal 
Sandoz Farmacêutica Lda. 
Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n.º10E 
Taguspark 
P-2740−255 Porto Salvo 
Tel: +351 21 196 40 42 
regaff.portugal@sandoz.com 
 

Hrvatska 
Sandoz d.o.o. 
Maksimirska 120 
10 000 Zagreb 
Tel : +385 1 235 3111 
upit.croatia@sandoz.com 
 

România 
Sandoz S.R.L. 
Strada Livezeni Nr. 7a 
540472 Târgu Mureș 
Tel: +40 21 407 51 60 
 

Ireland 
Sandoz Pharmaceuticals d.d. 
Verovškova ulica 57 
1000 Ljubljana 
Slovenia 

Slovenija 
Lek farmacevtska družba d.d. 
Verovškova 57 
SI-1526 Ljubljana 
Tel: +386 1 580 21 11 
Info.lek@sandoz.com 
 

Ísland 
Sandoz A/S 
Edvard Thomsens Vej 14 
DK-2300 Kaupmaannahöfn S 
Danmörk 
Tlf: +45 6395 1000 
info.danmark@sandoz.com 
 

Slovenská republika 
Sandoz d.d. - organizačná zložka 
Žižkova 22B 
811 02 Bratislava 
Tel: +421 2 48 200 600 
sk.regulatory@sandoz.com 
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Italia 
Sandoz S.p.A. 
Largo Umberto Boccioni, 1 
I-21040 Origgio / VA 
Tel: +39 02 96 54 1 
regaff.italy@sandoz.com 
 

Suomi/Finland 
Sandoz A/S 
Edvard Thomsens Vej 14 
DK-2300 Kööpenhamina S 
Tanska 
Puh: + 358 010 6133 400 
info.suomi@sandoz.com 
 

Κύπρος 
Sandoz Pharmaceuticals d.d. 
Verovskova 57 
SI-1000 Ljubljana 
Σλοβενία 
Τηλ: +357 22 69 0690 
 

Sverige 
Sandoz A/S 
Edvard Thomsens Vej 14 
DK-2300 Köpenhamn S 
Danmark 
Tel: +45 6395 1000 
info.sverige@sandoz.com 
 

Latvija 
Sandoz d.d. Latvia filiāle 
K.Valdemāra 33 – 29 
LV-1010 Rīga 
Tel: +371 67892006 
 

United Kingdom (Northern Ireland) 
Sandoz Pharmaceuticals d.d. 
Verovskova 57 
SI-1000 Ljubljana 
Slovenia 
Tel: +43 5338 2000 
 

 
Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’ 
 
Din il-mediċina kienet awtorizzata taħt “ċirkustanzi eċċezzjonali”. 
Dan ifisser li minħabba li l-marda hija rari kien impossibbli li tinkiseb informazzjoni kompluta dwar 
din il-mediċina. 
L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ser tirrevedi kull tip ta’ informazzjoni ġdida dwar din il-mediċina 
kull sena u dan il-fuljett ser jiġi aġġornat kif meħtieġ. 
 
Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini http://www.ema.europa.eu/. Hemm ukoll links għal siti elettroniċi oħra dwar mard rari u kura. 
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It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa biss: 
 
ISTRUZZJONIJIET TA' KIF JINĦAŻEN U JINTREMA ATRIANCE 
 
Kif taħżen is-soluzzjoni għall-infużjoni ta' Atriance 
 
Dan il-prodott mediċinali m'għandux bżonn xi kundizzjonijiet speċjali għall-ħażna. 
 
Atriance huwa stabbli sa 8 sigħat f'temperatura ta' 30°Ċ la darba l-kunjett tkun infetħet. 
 
Istruzzjonijiet għall-immaniġġjar u r-rimi ta' Atriance 
 
Għandhom jiġu adottati il-proċeduri normali għall-immaniġġjar u r-rimi ta' prodotti mediċinali kontra 
t-tumur, fosthom: 
• L-impjegati għandhom jiġu mħarrġa kif jimmaniġġjaw u jittrasferixxu il-prodott mediċinali. 
• Nisa tqal m'għandhomx jitħallew jaħdmu b'dan il-prodott mediċinali. 
• Impjegati li jimmaniġġjaw dan il-prodott mediċinali waqt immaniġġjar/tehid minn post għall-

ieħor għandhom jilbsu ilbies prottettiv li jinkludi maskri, nuċċali biex jipproteġi l-għajnejn u 
ngwanti. 

• Kull oġġett li jintuża fit-tehid jew fit-tindif, inklużi ngwanti għandhom jitpoġġew f'basktijiet 
għar-rimi ta' skart ta' riskju għoli biex jinħarqu b'temperatura għolja. Kwalunkwe skart likwidu 
mill-preparazzjoni tas-soluzzjoni għall-infużjoni ta’ nelarabine għandu jitlaħlaħ b'ħafna ilma. 

• Kuntatt aċċidentali mal-ġilda jew l-għajnejn għandu jiġi ttrattat mill-ewwel b'ħafna ilma. 
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