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1. IME ZDRAVILA 
 
Javlor 25 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje 
 
 
2. KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA 
 
En ml koncentrata vsebuje 25 mg vinflunina (v obliki ditartrata). 
 
Ena viala z 2 ml zdravila vsebuje 50 mg vinflunina (v obliki ditartrata). 
Ena viala s 4 ml zdravila vsebuje 100 mg vinflunina (v obliki ditartrata). 
Ena viala z 10 ml zdravila vsebuje 250 mg vinflunina (v obliki ditartrata). 
 
Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1. 
 
 
3. FARMACEVTSKA OBLIKA 
 
Koncentrat za raztopino za infundiranje (sterilen koncentrat). 
 
Bistra, brezbarvna do bledo rumena raztopina. 
 
 
4. KLINIČNI PODATKI 
 
4.1 Terapevtske indikacije 
 
Zdravilo Javlor je indicirano za monoterapijo pri zdravljenju odraslih bolnikov z napredovalim ali 
metastatskim prehodnoceličnim karcinomom urotelija po neuspešnem zdravljenju s platino. 
 
Učinkovitost in varnost vinflunina nista bili preučeni pri bolnikih s telesno zmogljivostjo ≥ 2. 
 
4.2 Odmerjanje in način uporabe 
 
Zdravljenje z vinfluninom se mora začeti po nadzorom zdravnika, ki je usposobljen za uporabo 
kemoterapevtikov proti raku in je omejeno na zdravstvene enote, specializirane za dajanje 
citotoksičnih kemoterapij. 
 
Pred vsakim ciklom je treba opraviti natančen pregled celotne krvne slike, z določitvijo absolutnega 
števila nevtrofilcev (AŠN), trombocitov in hemoglobina, saj so nevtropenija, trombocitopenija in 
anemija pogosti neželeni učinki vinflunina. 
 
Odmerjanje  
Priporočeni odmerek je 320 mg/m² vinflunina v obliki 20-minutne intravenske infuzije vsake 3 tedne. 
 
Če je telesna zmogljivost (TZ) po WHO/ECOG enaka 1 oz. je TZ enaka 0 in je bil bolnik predhodno 
zdravljen z obsevanjem medenice, je treba začeti z odmerkom 280 mg/m². Če med prvim ciklom ne 
ugotovite nobene hematološke toksičnosti, zaradi katere bi zdravljenje odložili ali zmanjšali odmerek, 
v naslednjih ciklih povečajte odmerek na 320 mg/m² vsake 3 tedne. 
 
Priporočeno sočasno zdravljenje 
Za preprečevanje zaprtja se od 1. do 5. oz. do 7. dne po vsakem odmerku vinflunina priporoča jemanje 
odvajal in dietno prehrano, vključno s peroralno rehidracijo (glejte poglavje 4.4).
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Odložitev odmerka ali prekinitev zdravljenja v primeru toksičnih učinkov 

Tabela 1. Odložitev odmerka v naslednjih ciklih zaradi toksičnih učinkov 

Toksičnost Izvajanje zdravljenja – 1 dan 
Nevtropenija (AŠN <1000 /mm3 ) 
ali 
trombocitopenija (trombociti 
<100,000/mm3) 

- Odložite do ozdravitve (AŠN ≥1,000/mm3 , trombociti 
≥100,000/mm3) in, če je potrebno, prilagodite odmerek (glejte 

tabelo 2) 
- Če do ozdravitve ni prišlo v 2 tednih, zdravljenje prekinite. 

Na posamezen organ usmerjena 
toksičnost: zmerna, huda, življenjsko 
nevarna 

- Odložite do vrnitve na blago ali nikakršno toksičnost ali na 
začetno osnovno stanje in, če je potrebno, odmerek 

prilagodite (glejte tabelo 2).  
- Če do ozdravitve ni prišlo v 2 tednih, zdravljenje prekinite. 

Srčna ishemija pri bolnikih z anamnezo 
miokardnega infarkta ali angine pektoris. - Prekinitev zdravljenja 

 
Prilagoditev odmerka v primeru toksičnih učinkov  
 

Tabela 2: Prilagoditve odmerka v primeru toksičnih učinkov 
Toksičnost Prilagoditev odmerka 
 Začetni odmerek vinflunina 320 mg/m² Začetni odmerek vinflunina 280 

mg/m² 
(NCI CTC v2.0)* Prvi 

dogodek 
 

Drugi 
zaporedni 
dogodek 

Tretji zaporedni 
dogodek 

Prvi dogodek 
 

Drugi zaporedni 
dogodek 

Nevtropenija stopnje 
4 (AŠN <500/mm3), ki 
traja >7 dni 

 
280 mg/m² 

 
250 mg/m² 

dokončna 
prekinitev 
zdravljenja 

 
250 mg/m² 

 

dokončna 
prekinitev 
zdravljenja 

Febrilna nevtropenija 
(AŠN <1.000/mm3 in 
zvišana telesna 
temperatura ≥38,5 °C) 

Mukozitis in zaprtost 
stopnje 
2, ki traja ≥5 dni 
ali stopnje ≥3 ne glede 
na trajanje1 
Vse druge toksičnosti 
stopnje ≥3 (hude ali 
življenjsko nevarne) 
(razen bruhanja in 
navzee stopnje 32) 
*National Cancer Institute, splošni kriteriji toksičnosti, različica 2.0 (NCI CTC v 2.0) 
1Zaprtost 2. stopnje po NCI CTC zahteva zdravljenje z odvajali, zaprtje 3. stopnje zahteva ročno 
praznjenje ali enemo, zaprtje 4. stopnje pa je definirano kot obstrukcija ali toksični megakolon. 
Mukozitis 2. stopnje je definiran kot ”zmeren”, 3. stopnje kot ”hud” in 4. stopnje kot ”življenjsko 
nevaren”. 
2 Navzea 3. stopnje po NCI CTC je definirana kot nepomemben vnos, ki zahteva intravensko 
dodajanje tekočin. Bruhanje 3. stopnje je definirano z ≥ 6 dogodki v 24 urah po predzdravljenju ali s 
potrebo po intravenskem dodajanju tekočin.  
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Posebne skupine bolnikov 
 
Okvara jeter 
Zaključena je farmakokinetična in študija prenašanja I faze pri bolnikih s spremenjenimi preizkusi 
jetrnih funkcij (glejte točko 5.2). Farmakokinetika vinflunina se pri teh bolnikih ne spremeni, na 
spremembah jetrnih bioloških parametrov (gama-glutamil-transferaze (GGT), transaminaze, bilirubin) 
po dajanju vinflunina, pa temeljijo naslednja priporočila: 
 
- Prilagoditev odmerka ni potrebna: 

- pri bolnikih s protrombinskim časom > 70% NV (normalne vrednosti) in pri bolnikih, ki 
izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev [ ZMNR (zgornja meja normale) < bilirubin ≤ 
1,5×ZMNR in/ali 1,5xZMNR < transaminaze ≤ 2,5× ZMNR in/ali ZMNR < GGT ≤ 5×ZMNR]. 
- pri bolnikih s transaminazami ≤ 2,5x ZMNR (zgornja meja normale) ( < 5x ZMNR samo v 
primerih jetrnih metastaz.) 

 
- pri bolnikih z blago okvaro jeter (stopnja A po Child-Pugh-u) ali pri bolnikih s protrombinskim 
časom ≥ 60% NV in 1.5× ZMNR ≤ bilirubin ≤ 3×ZMNR in ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih 
kriterijev [ transaminaze > ZMNR in/ali GGT > 5×ZMNR ], je priporočeni odmerek vinflunina 250 
mg/m² enkrat na vsake 3 tedne, 
 
- pri bolnikih z zmerno okvaro jeter (stopnja B po Child-Pugh-u) ali pri bolnikih s protrombinskim 
časom ≥ 50% NV in bilirubinom > 3×ZMNR in transaminazami > ZMNR in GGT > ZMNR, je 
priporočeni odmerek vinflunina 200 mg/m², enkrat na vsake tri tedne. 
 
Uporaba vinflunina ni raziskana pri bolnikih s hudo okvaro jeter (C po lestvici Child-Pugh) niti pri 
bolnikih s protrombinskim časom <50 % NV ali ravnijo bilirubina >5x ZMNR ali transaminaz >2,5 x 
ZMNR (≥ 5x ZMNR samo v primeru jetrnih metastaz) ali z CGT >15x ZMNR. 
 
Okvara ledvic 
V klinične študije so bili vključeni bolniki z OK (očistek kreatinina) >60 ml/min, ki so bili tudi 
zdravljeni s priporočenim odmerkom. 
Za bolnike z zmerno okvaro ledvic (40 ml/min ≤ OK ≤ 60 ml/min) je priporočeni odmerek 280 mg/m² 
vsake 3 tedne.  
Za bolnike s hudo okvaro ledvic (20 ml/min ≤ OK < 60 ml/min) je priporočeni odmerek 250 mg/m² 
vsake 3 tedne (glejte poglavje 5.2). 
 
V naslednjih ciklih zdravljenja se mora odmerek v primeru toksičnosti prilagajati, kot je prikazano v 
spodnji tabeli 3. 
 
Starostniki (≥ 75 let) 
S starostjo povezano prilagajanje odmerka pri bolnikih, mlajših od 75 let, ni potrebno (glejte točko 
5.2). Za bolnike, ki so stari najmanj 75 let, priporočamo naslednje odmerke: 
- pri bolnikih, starejših od 75 let, vendar mlajših od 80 let, 280 mg/m² vinflunina na vsake 3 tedne, 
- pri bolnikih, starih 80 let in več, 250 mg/m² vinflunina na vsake 3 tedne. 
 
Pri naslednjih ciklih se mora odmerek v primeru toksičnosti prilagajati, kot je navedeno v spodnji 
tabeli 3: 
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Tabela 3: Prilagajanje odmerka zaradi toksičnosti pri bolnikih z okvaro ledvic ali pri starejših 
bolnikih 

 

Toksičnost 
(NCI CTC v 2.0)* 

Prilagoditev odmerka 
Začetni odmerek 

vinflunina 280 mg/m² 
Začetni odmerek vinflunina 

250 mg/m² 

 Prvi 
dogodek 

Drugi zaporedni 
dogodek 

Prvi 
dogodek 

Drugi zaporedni 
dogodek 

Nevtropenija  
stopnja 4 
(AŠN< 500/mm3) > 7 dni 

250 
 mg/m² 

 

Dokončna 
prekinitev 
zdravljenja 

225 
 mg/m² 

 

Dokončna 
prekinitev 
zdravljenja 

Vročinska nevtropenija (AŠN 
< 1,000/mm3 in vročina ≥ 38,5 °C) 
Mukozitis in zaprtost stopnje 
2, ki traja ≥5 dni 
ali stopnje ≥3, ne glede na trajanje1 
Vsaka druga toksičnost stopnje ≥3 
(huda ali življenjsko nevarna) 
(razen bruhanja in navzee stopnje 3)2 
National Cancer Institute, splošni kriteriji toksičnosti Različica 2.0 (NCI CTC v 2.0) 
1Zaprtost 2. stopnje po NCI CTC zahteva zdravljenje z odvajali, zaprtje 3. stopnje zahteva ročno 
praznjenje ali enemo, zaprtje 4. stopnje pa je definirano kot obstrukcija ali toksični megakolon. 
Mukozitis 2. stopnje je definiran kot ”zmeren”, 3. stopnje kot ”hud” in 4. stopnje kot ”življenjsko 
nevaren”. 
2Navzea 3. stopnje po NCI CTC je definirana kot nepomemben vnos, ki zahteva intravensko dodajanje 
tekočin. Bruhanje 3. stopnje je definirano z ≥ 6 dogodki v 24 urah po predzdravljenju ali s potrebo po 
intravenskem dodajanju tekočin.  
 
Uporaba pri otrocih 
Uporaba zdravila za zdravljenje otrok – Ni relevantne indikacije za uporabo zdravila Javlor za 
zdravljenje otrok. 
 
Način uporabe 
Previdnostni ukrepi, ki jih morate upoštevati pred rokovanjem ali dajanjem zdravila 
Zdravilo Javlor morate pred uporabo redčiti. Zdravilo Javlor je samo za enkratno uporabo. 
Za navodila za redčenje pred uporabo glejte poglavje 6.6. 
 
Zdravilo Javlor MORATE uporabiti intravensko.  
Zdravilo Javlor morate dati z 20-minutno infuzijo in NIKOLI s hitrim intravenskim bolusom. 
 
Za dajanje vinflunina lahko uporabite bodisi periferno ožilje ali centralni kateter. Če vinflunin 
infundirate v periferno veno, lahko povzroči vensko draženje (glejte poglavje 4.4). V primerih majhnih 
ali sklerotičnih ven, limfedema ali nedavne venipunkcije v isti veni je priporočena uporaba centralnega 
katetra. Za preprečevanje ekstravazacij je pomembno, da se pred začetkom infundiranja prepričate, ali 
je igla pravilno vstavljena. 
 
Za spiranje vene morate po dajanju razredčene raztopine zdravila Javlor infundirati še najmanj enako 
količino raztopine natrijevega klorida 9 mg/ml (0,9 %) za infundiranje ali raztopine glukoze 50 mg/ml 
(5 %) za infundiranje.  
Podrobna navodila za dajanje so v poglavju 6.6. 
 
4.3 Kontraindikacije 
 
Preobčutljivost za zdravilno učinkovino, druge alkaloide rožnatega zimzelena. 
Nedavna (v zadnjih 2 tednih) ali potekajoča huda okužba. 
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Izhodiščno AŠN <1.500/mm3 za prvo dajanje, izhodiščno AŠN < 1.000/mm3 za naslednja dajanja 
(glejte poglavje 4.4). 
Trombociti <100.000/mm3 (glejte poglavje 4.4). 
Dojenje (glejte poglavje 4.6). 
 
4.4 Posebna opozorila in previdnostni ukrepi 
 
Hematološka toksičnost 
Pogosti neželeni učinki vinflunina so nevtropenija, levkopenija, anemija in trombocitopenija. Pred 
vsakim infundiranjem vinflunina je treba opraviti zadostno preverjanje popolne krvne slike s kontrolo 
vrednosti AŠN, trombocitov in hemoglobina. (glejte poglavje 4.3). 
Vinflunina ne smete dajati bolnikom s številom AŠN <1.500/mm3 ali trombocitov <100.000/mm3  
Nadaljevanje dajanja vinflunina je kontraindicirano pri bolnikih z izhodiščnim AŠN <1.000/mm3 ali s 
trombociti < 100.000//mm3. 
Pri bolnikih s hematološko toksičnostjo stopnje>3 je treba priporočeni odmerek zmanjšati (glejte 
poglavje 4.2). 
 
Bolezni prebavil 
Pri 15,3 % zdravljenih bolnikov se je pojavila zaprtost stopnje ≥ 3. Zaprtost 3. stopnje je definirana kot 
zaprtje, ki zahteva ročno praznjenje ali enemo, zaprtost 4. stopnje pa kot obstrukcija ali toksični 
megakolon. Zaprtost je reverzibilna in jo je mogoče preprečiti s posebnimi prehrambnimi ukrepi, kot 
so peroralna rehidracija, vlakninska prehrana in jemanje odvajal, kot so stimulativna odvajala in 
mehčalci blata. od 1. do 5. ali 7. dneva zdravljenja. Bolniki z velikim tveganjem zaprtosti (sočasno 
zdravljenje z opiati, peritonealni karcinomi, abdominalne mase, predhodni obsežni abdominalni 
kirurški poseg) morajo od 1. do 7. dneva zdravljenja prejemati ozmotski laksativ enkrat na dan, in 
sicer zjutraj pred zajtrkom. 
Prilagoditev odmerka zdravila vinflunin je potrebna, če zaprtje stopnje 2, ki zahteva uporabo 
laksativov, traja 5 dni ali več, oz. v primeru zaprtja stopnje ≥3, ne glede na trajanje (glejte 
poglavje 4.2). 
 
Prilagoditev odmerka je potrebna v primeru prebavne toksičnosti (razen bruhanja in navzee) 
stopnje ≥3 ali mukozitisa (stopnje 2, ki traja 5 dni ali več oz. stopnje ≥3, ne glede na trajanje). Stopnja 
2 je definirana kot »zmerna«, stopnja 3 kot «huda«, stopnja 4 pa kot »življenjsko nevarna« (glejte 
tabelo 2 v poglavju 4.2). 
 
Bolezni srca 
Po uporabi vinflunina so opazili nekaj primerov podaljšanja intervala QT. Ta učinek lahko povzroči 
večje tveganje ventrikularnih aritmij, čeprav pri uporabi vinflunina teh niso opazili. Kljub temu je 
treba zdravilo Javlor previdno uporabljati pri bolnikih z večjim proaritmijskim tveganjem (npr. srčno 
popuščanje, anamneza podaljšanja intervala QT, hipokalemija) (glejte poglavje 4.8). Sočasna uporaba 
vsaj dveh zdravil, ki podaljšujejo interval QT, ni priporočljiva (glejte poglavje 4.5). 
Posebna pozornost je priporočljiva, če vinflunin dajete bolniku z anamnezo miokardnega 
infarkta/ishemije ali angine pektoris (glejte poglavje 4.8). Lahko pride do ishemičnih srčnih dogodkov, 
zlasti pri bolnikih z obstoječo srčno boleznijo. Zato morajo biti bolniki, ki prejemajo zdravilo Javlor, 
pod natančnim nadzorom zdravnika zaradi pojava srčnih dogodkov. Pri bolnikih z anamnezo srčne 
bolezni je potrebna previdnost in redno vrednotenje koristnih učinkov ter tveganja. Če se pri bolniku 
pojavi srčna ishemija, morate preučiti možnost prekinitve zdravljenja z zdravilom Javlor.  
 
Posteriorni reverzibilni encefalopatični sindrom (PRES) 
Po dajanju zdravila vinflunin so bili opaženi primeri PRES-a. 
Značilni, različno močno izraženi klinični simptomi so: nevrološki (glavobol, zmedenost, krči, motnje 
vida), sistemski (hipertenzija) in gastrointestinalni (navzea, bruhanje). 
Radiološki znaki so nepravilnosti v beli možganovini zadnjih regij možganov. Pri bolnikih, ki 
razvijajo znake PRES-a, je potreben nadzor krvnega tlaka. Za potrditev diagnoze se priporoča slikanje 
možganov. 
Klinični in radiološki znaki po prekinitvi zdravljenja običajno hitro izginejo brez posledic. 
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Če se pri bolnikih pokažejo nevrološki znaki PRES-a, morate proučiti možnost prekinitve zdravljenja 
z zdravilom vinflunin (glejte poglavje 4.8). 
 
Hiponatriemija 
Po uporabi vinflunina so poročali o hudi hiponatriemiji, vključno s primeri zaradi sindroma 
neustreznega izločanja antidiuretičnega hormona (SIADH) (glejte poglavje 4.8). Zato je med 
zdravljenjem z vinfluninom priporočljivo redno spremljanje ravni natrija v serumu. 
 
Okvara jeter 
Pri bolnikih z zmerno ali hudo okvaro jeter stopnje 2 ali 3 morate zmanjšati priporočeni odmerek 
(glejte poglavje 4.2). 
 
Okvara ledvic 
Pri bolnikih z zmerno ali hudo okvaro ledvic morate zmanjšati priporočeni odmerek (glejte 
poglavje 4.2). 
 
Starostniki (≥75 let) 
Pri bolnikih, starih 75 let in več, morate zmanjšati priporočeni odmerek (glejte poglavje 4.2). 
 
Medsebojno delovanje 
Sočasno z vinfluninom ne uporabite močnih zaviralcev ali močnih induktorjev CYP3A4 (glejte 
poglavje 4.5). 
 
Dajanje 
Intratekalno dajanje zdravila Javlor lahko povzroči smrt. 
Pri infundiranju v periferno veno lahko vinflunin inducira vensko draženje stopnje 1 (22 % bolnikov, 
14,1 % ciklov), stopnje 2 (11,0 % bolnikov, 6,8 % ciklov) ali stopnje 3 (0,8 % bolnikov, 0,2 % ciklov). 
Vsi primeri so izzveneli hitro brez prekinitve zdravljenja. Upoštevati morate navodila za dajanje, ki so 
opisana v poglavju 6.6. 
 
Kontracepcija 
Moški in ženske v reproduktivni dobi morajo med zdravljenjem uporabljati učinkovito metodo 
kontracepcije in do 3 mesece po zadnjem odmerku vinflunina (glejte poglavje 4.6). 
 
4.5 Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij 
 
V študijah in vitro so ugotovili, da vinflunin ne inducira aktivnosti CYP1A2, CYP2B6 ali CYP3A4, 
niti ne zavira CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 in CYP3A4. 
 
V študijah in vitro so ugotovili, da je vinflunin substrat Pgp, kot drugi alkaloidi rožnatega zimzelena, 
vendar z manjšo afiniteto. Zato tveganje klinično pomembnih interakcij ni verjetno. 
Pri bolnikih, ki so prejemali vinflunin v kombinaciji s cisplatinom, karboplatinom, kapecitabinom ali 
gemcitabinom, niso opazili farmakokinetičnih interakcij. 
Prav tako niso opazili farmakokinetičnih interakcij pri bolnikih, ki so prejemali zdravilo vinflunin 
skupaj z doksorubicinom, vendar pa je bila ta kombinacija povezana s posebej visoko nevarnostjo 
hematološke toksičnosti. 
 
V študiji I. faze, kjer so preučevali učinek zdravljenja s ketokonazolom (močnim zaviralcem 
CYP3A4) na farmakokinetiko vinflunina, je bilo nakazano, da sočasna uporaba ketokonazola (400 mg 
peroralno enkrat dnevno 8 dni) povzroči 30 % povečanje krvne izpostavitve vinfluninu oz. 50 % 
povečanje krvne izpostavitve njegovemu presnovku 4Odeacetil-vinfluninu (DVFL). 
 
Zato se morate izogniti sočasni uporabi vinflunina in močnih zaviralcev CYP3A4 (kot so ritonavir, 
ketokonazol, itrakonazol in sok grenivk) oz. močnih induktorjev CYP3A4 (kot sta rifampicin in 
Hypericum perforatum (šentjanževka)), ker lahko zvišajo oz. znižajo koncentracijo vinflunina in 
DVFL (glejte poglavji 4.4 in 5.2).  
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Sočasna uporaba vinflunina z drugimi zdravili, ki podaljšujejo interval QT, ni priporočljiva (glejte 
poglavje 4.4). 
 
Opazili so farmakokinetične interakcije med vinfluninom in pegeliranim/liposomskim 
doksorubicinom, ki povzroči od 15 % do 30 % navidezno zvišanje izpostavljenosti vinfluninu ter 
od 2 do 3-kratno navidezno zmanjšanje AUC doksorubicina, medtem ko so koncentracije presnovka 
doksorubicinola ostale nespremenjene. V študiji in vitro so ugotovili, da so takšne spremembe morda 
povezane z adsorpcijo vinflunina na liposome in z modificiranim porazdeljevanjem obeh spojin v krvi. 
Zato je pri uporabi tovrstnih kombinacij potrebna previdnost. 
 
Na podlagi rezultatov študije in vitro je bila predlagana možna interakcija med paklitakselom in 
docetakselom (substrati CYP3) (rahlo zaviranje presnove vinflunina). Specifične klinične študije 
vinflunina v kombinaciji s tema spojinama niso bile opravljene. 
Sočasna uporaba opioidov lahko poveča tveganje zaprtosti. 
 
4.6 Plodnost, nosečnost in dojenje 
 
Kontracepcija pri moških in ženskah 
Moški in ženske morajo uporabljati primerno kontracepcijo še tri mesece po prekinitvi zdravljenja. 
 
Nosečnost 
Ni podatkov o uporabi vinflunina pri nosečnicah. Študije na živalih so pokazale embriotoksičnost in 
teratogenost (glejte poglavje 5.3). Na osnovi rezultatov študij na živalih in farmakološkega delovanja 
zdravila obstaja potencialno tveganje nenormalnosti zarodka in plodu. 
Zato vinflunina ne smete uporabljati med nosečnostjo, razen če je nujno potrebno. Če med 
zdravljenjem bolnica zanosi, jo je treba obvestiti o tveganju za nerojenega otroka in natančno 
spremljati. Lahko se opravi tudi genetsko posvetovanje. Genetsko posvetovanje je priporočljivo za 
bolnike, ki želijo imeti otroke po zdravljenju. 
 
Dojenje 
Ni znano, ali se vinflunin oz. njegovi presnovki izločajo v materinem mleku. Dojenje je med 
zdravljenjem z vinfluninom zaradi možnih zelo škodljivih učinkov na dojenčke kontraindicirano 
(glejte poglavje 4.3).  
 
Plodnost 
Pred zdravljenjem se morajo bolniki posvetovati o možnosti shranjevanja sperme zaradi možnosti 
ireverzibilne neplodnosti zaradi terapije z vinfluninom. 
 
4.7 Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji 
 
Zdravilo Javlor lahko povzroča neželene učinke, kot so utrujenost (zelo pogosto) in omotica (pogosto), 
kar ima lahko manjši ali zmeren vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji. Bolnikom je treba 
svetovati, da ne vozijo in upravljajo s stroji, če se pojavijo neželeni učinki, ki lahko vplivajo na 
njihovo sposobnost za te dejavnosti (glejte poglavje 4.8.). 
 
4.8 Neželeni učinki 
 
Povzetek varnostnega profila zdravila 
Najpogostejši z zdravljenjem povezani neželeni učinki, opaženi v 2 preskušanjih II. faze in 1 
preskušanju III. faze pri bolnikih s prehodnoceličnim karcinomom urotelija (450 bolnikov, zdravljenih 
z vinfluninom), so bile hematološke bolezni, večinoma nevtropenija in anemija; bolezni prebavil, 
zlasti zaprtost, anoreksija, navzea, stomatitis/mukozitis, bruhanjem bolečine v trebuhu in driska; ter 
splošne bolezni, kot sta astenija/utrujenost. 
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Tabelarični prikaz neželenih učinkov 
V spodnji preglednici so navedeni neželeni učinki po organskem sistemu, pogostnosti in stopnji 
resnosti (NCI CTC različica 2.0). Pogostnost neželenih reakcij je opredeljena z naslednjimi 
dogovorjenimi skupinami: zelo pogosti (≥1/10); pogosti (≥1/100, <1/10); občasni (≥1/1.000,< 1/100); 
zelo redki (<1/10.000); neznana (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov). V razvrstitvah 
pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti. 
 

Tabela 4 Neželeni učinki pri bolnikih s prehodnoceličnim karcinomom urotelija, ki so bili 
zdravljeni z vinfluninom 

Organski sistem Pogostnost Neželeni učinki Bolniki z največjo stopnjo po NCI 
(%) 

   Vse stopnje Stopnji 3-4 
Infekcijske in 
parazitske bolezni  

pogosti  nevtropenična 
okužba 

2,4 2,4 

okužbe (virusne, 
bakterijske, glivne) 

7,6 3,6 

občasni  nevtropenična 
sepsa 

0,2 0,2 

Benigne, maligne in 
neopredeljene 
novotvorbe 

občasni tumorska bolečina 0,2 0,2 

Bolezni krvi in 
limfatičnega sistema  

zelo pogosti  nevtropenija 79,6 54,6 
levkopenija 84,5 45,2 

anemija 92,8 17,3 
trombocitopenija 53,5 4,9 

pogosti  febrilna 
nevtropenija 

6,7 6,7 

Bolezni imunskega 
sistema  

pogosti  preobčutljivost 1,3 0,2 

Bolezni endokrinega 
sistema 

občasni sindrom 
neustreznega 

izločanja 
antidiuretičnega 

hormona 
(SIADH)a 

0,4 b 0,4 b 

Presnovne in 
prehranske motnje  

zelo pogosti  hiponatremija 39,8 11,7 
Zmanjšan apetit 34,2 2,7 

pogosti  dehidracija 4,4 2,0 
Psihiatrične motnje  pogosti  nespečnost 5,1 0,2 
Bolezni živčevja  Zelo pogosti  periferna 

senzorična 
nevropatija 

11,3 0,9 

Pogosti sinkopa 1,1 1,1 
glavobol 6,2 0,7 
omotica 5,3 0,4 

nevralgija 4,4 0,4 
disgevzija 3,3 0 
nevropatija 1,3 0 

občasni  periferna 
motorična 
nevropatija 

0,4 0 
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 redki posteriorni 
reverzibilni 

encefalopatični 
sindroma 

0.03b 0.03b 

Očesne bolezni občasni motnje vida 0,4 0 
Ušesne bolezni, 
vključno z motnjami 
labirinta  

pogosti  bolečine v ušesu 1,1 0 
občasni  vrtoglavica 0,9 0,4 

tinitus 0,9 0 
Srčne bolezni pogosti  tahikardija 1,8 0,2 

občasni  miokardna 
ishemija 

0,7 0,7 

miokardni infarkt 0,2 0,2 
Žilne bolezni  pogosti  hipertenzija 3,1 1,6 

venska tromboza 3,6 0,4 
flebitis 2,4 0 

hipotenzija 1,1 0,2 
Bolezni dihal, prsnega 
koša in 
mediastinalnega 
prostora  

pogosti  dispneja 4,2 0,4 
kašelj 2,2 0 

občasni  akutna dihalna 
stiska 

0,2 0,2 

bolečine v 
faringolaringealne

m predelu 

0,9 0 

Bolezni prebavil zelo pogosti  zaprtost 54,9 15,1 
abdominalne 

bolečine 
21.6 4.7 

bruhanje 27,3 2,9 
navzea 40,9 2,9 

stomatitis 27,1 2,7 
driska 12,9 0,9 

pogosti  ileus 2,7 2,2 
disfagija 2,0 0,4 

bolezni ustne 
sluznice 

4,0 0,2 

dispepsija 5,1 0,2 
občasni  odinofagija 0,4 0,2 

želodčne motnje 0,8 0 
ezofagitis 0,4 0,2 

bolezni dlesni 0,7 0 
Bolezni kože in 
podkožja  

zelo pogosti  alopecija 28,9 – 
pogosti  izpuščaji 1,8 0 

urtikarija 1,1 0 
srbečica 1,1 0 

hiperhidroza 1,1 0 
občasni  suha koža 0,9 0 

  eritem 0,4 0 
Bolezni mišično-
skeletnega sistema in 
vezivnega tkiva 

zelo pogosti  mialgija 16,7 3,1 
pogosti  mišična oslabelost 1,8 0,7 

artralgija 7,1 0,4 
bolečine v hrbtu 4,9 0,4 

bolečine v čeljusti 5,6 0 
bolečine v udih 2,4 0 

bolečine v kosteh 2,9 0 
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mišično-skeletne 
bolečine 

2,7 0,2 

Bolezni sečil  občasni  odpoved ledvic 0,2 0,2 
Splošne težave in 
spremembe na mestu 
aplikacije  

zelo pogosti  astenija/utrujenost 55,3 15,8 
reakcija na mestu 

injiciranja 
26,4 0,4 

pireksija 11,7 0,4 
pogosti  bolečine v prsnem 

košu 
4,7 0,9 

mrazenje 2,2 0,2 
bolečine 3,1 0,2 

edem 1,1 0 
občasni  ekstravazacija 0,7 0 

Preiskave  zelo pogosti  zmanjšanje telesne 
mase 

24,0 0,4 

občasni  zvišana vrednost 
transaminaz 

0,4 0 

povečanje telesne 
mase 

0,2 0 

aNeželeni učinki poročani v obdobju trženja. 
bPogostnost izračunana na osnovi kliničnega preskušanja brez prehodnoceličnega karcinoma urotelija 
 
Neželeni učinki pri vseh indikacijah 
Spodaj so opisani neželeni učinki pri bolnikih s prehodnoceličnim karcinomom urotelija in pri 
bolnikih z drugimi vrstami raka ter potencialno resni ali neželeni učinki alkaloidov rožnatega 
zimzelena: 
 
Bolezni krvi in limfatičnega sistema  
Pri 43,8 % bolnikov so opazili nevtropenijo stopnje 3/4. Huda anemija in trombocitopenija sta bili 
redkejši (8,8 % oz. 3,1 %). Febrilno nevtropenijo, ki je bila opredeljena kot AŠN <1.000/mm3 z 
zvišano telesno temperaturo ≥38,5 °C neznanega vzroka brez klinično mikrobiološko dokumentirane 
okužbe (NCI CTC različica 2.0), so opazili pri 5,2 % bolnikov. Okužbo z nevtropenijo stopnje 3/4 so 
opazili pri 2,8 % bolnikov. 
Skupno je umrlo zaradi okužbe, ki je bila zaplet nevtropenije, 8 bolnikov (0,6 % zdravljene 
populacije). 
 
Bolezni prebavil 
Zaprtost je učinek alkaloidov rožnatega zimzelena. Med zdravljenjem z vinfluninom je bilo zaprtih 
11,8 % bolnikov. Pri 1,9 % bolnikov so ugotovili ileus stopnje 3/4, ki je bil reverzibilen po zdravstveni 
oskrbi. Zaprtost obravnavamo z zdravstveno oskrbo (glejte poglavje 4.4). 
 
Bolezni živčevja  
Senzorična periferna nevropatija je učinek alkaloidov rožnatega zimzelena. Pri 0,6 % bolnikov so 
opazili stopnjo 3. V vseh primerih je stanje izzvenelo med študijo. Opaženi so bili redki primeri 
posteriornega reverzibilnega encefalopatičnega sindroma (glejte poglavje 4.4). 
 
Bolezni srca in ožilja 
Učinki na srce so učinek alkaloidov rožnatega zimzelena. Pri 0,5 % bolnikov je prišlo do miokardnega 
infarkta ali ishemije. Ti bolniki so večinoma imeli obstoječo srčno-žilno bolezen ali dejavnike 
tveganja. En bolnik je umrl po miokardnem infarktu, en bolnik pa zaradi kardiopulmonalnega zastoja. 
Po uporabi vinflunina so opazili nekaj primerov podaljšanja intervala QT. 
 
Bolezni dihal, prsnega koša in mediastinalnega prostora  
Pri 3,2 % bolnikov se je pojavila dispneja, ki pa je bila v redkih primerih huda (stopnja 3/4: 1,2 %). 
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Pri bolniku, ki je prejemal vinflunin, vendar ne zaradi indikacije zdravila Javlor, se je pojavil 
bronhospazem. 
 
Poročanje o domnevnih neželenih učinkih 
Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno. 
Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih 
delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni 
center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V. 
 
4.9 Preveliko odmerjanje 
 
Glavni toksični učinek v primeru prevelikega odmerjanja z vinfluninom je supresija kostnega mozga s 
tveganjem hude okužbe. 
Ni znanega antidota za preveliko odmerjanje z vinfluninom. V primeru prevelikega odmerjanja mora 
biti bolnik v specializirani enoti z natančnim spremljanjem življenjskih funkcij. Uvesti je treba druge 
ustrezne ukrepe, kot so transfuzije krvi, dajanje antibiotikov in rastnih faktorjev. 
 
 
5. FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI 
 
5.1  Farmakodinamične lastnosti 
 
Farmakoterapevtska skupina: zdravila z delovanjem na novotvorbe, alkaloidi rožnatega zimzelena in 
analogi, oznaka ATC: L01CA05 
 
Mehanizem delovanja 
Vinflunin se veže na vezavna mesta alkaloidov rožnatega zimzelena na tubulinu ali blizu njih in s tem 
zavre polimerizacijo v mikrotubule, kar povzroči supresijo dinamike citoskeleta, prekinitev dinamike 
mikrotubulov, zaustavitev celice v mitozi in sproži celično smrt z apoptozo. Vinflunin ima in vivo 
znatno protitumorsko aktivnost proti širokemu spektru človeških ksenogenskih presadkov v miših v 
obliki podaljšanja preživetja in zavrtja rasti tumorja. 
 
Klinična učinkovitost in varnost 
Eno preskušanje III. faze in dve preskušanji II. faze podpirajo uporabo zdravila Javlor za zdravljenje 
napredovalega ali metastatskega prehodnoceličnega karcinoma urotelija kot terapija druge izbire po 
neuspešnem zdravljenju s platino. 
 
V dveh multicentričnih odprtih kliničnih preskušanjih II. faze brez kontrolne skupine so z vinfluninom 
zdravili 202 bolnika.  
 
V multicentričnem, nezaslepljenem kontroliranem kliničnem preskušanju III. faze so naključno 
razporedili 253 bolnikov v skupino, ki se je zdravila z vinfluninom + NPO (najboljša podporna 
oskrba), 11 bolnikov pa v skupino, ki je prejemala le NPO.  
Mediana skupnega preživetja je bila 6,9 meseca (vinflunin + NPO) oz. 4,6 meseca (NPO), vendar 
rezultat ni dosegel statistične pomembnosti; razmerje ogroženosti 0,88 (95-odstotni interval zaupanja 
[IZ]: 0,69 – 1,12). Kljub temu so dokazali, da ima vinflunin statistično pomemben učinek na preživetje 
brez napredovanja bolezni. Mediana preživetja brez napredovanja bolezni je bila 3,0 meseca (vinflunin 
+ NPO) oz. 1,5 meseca (NPO) (p=0,0012). 
Poleg tega so v predhodno opredeljeni multivariatni analizi, opravljeni na populaciji z namero 
zdravljenja (ITT), dokazali, da ima vinflunin statistično pomemben terapevtski učinek (p=0,036) na 
skupno preživetje, če upoštevamo prognostične dejavnike (telesna zmogljivost, visceralna vpletenost, 
alkalne fosfataze, hemoglobin, obsevanje medenice); razmerje ogroženosti 0,77 (95-odstotni IZ: 
0,61 –  0,98). Ugotovljena je bila tudi statistično pomembna razlika v skupnem preživetju (p=0,040) 
populacije primernih bolnikov (iz katere so izključili 13 bolnikov s klinično pomembnimi kršitvami 
protokola študije v izhodišču, ki niso bili primerni za zdravljenje); razmerje ogroženosti 0,78 (95-
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odstotni IZ: 0,61 – 0,99). Ta se šteje za najbolj pomembno populacijo za analizo učinkovitosti, saj 
najbolj odraža populacijo, ki se lahko zdravi. 
 
Učinkovitost je bila dokazana pri bolnikih s predhodnim zdravljenjem s cisplatinom in bolnikih brez 
takšnega predhodnega zdravljenja. 
V populaciji primernih bolnikov je analiza podskupin s predhodnim zdravljenjem s cisplatinom in 
NPO za skupno preživetje pokazala razmerje ogroženosti HR (95-odstotni IZ) = [0,64 (0,40 – 1,03); 
p=0,0821] brez predhodnega cisplatina in HR (95-odstotni IZ) = [0,80 (0,60 – 1,06); p=0,1263] po 
predhodno uporabljenem cisplatinu. Po korekciji za prognostične dejavnike so analize skupnega 
preživetja v podskupinah bolnikov s predhodnim cisplatinom in brez njega pokazale HR (95-odstotni 
IZ) = [0,53 (0,32 – 0,88); p=0,0143] brez predhodnega cisplatina in HR (95-odstotni IZ) = [0,70 
(0,53 – 0,94); p=0,0174] po predhodno uporabljenem cisplatinu. V analizah podskupin s predhodnim 
zdravljenjem s cisplatinom in NPO za preživetje brez napredovanja bolezni so bili rezultati: HR (95-
odstotni IZ) = [0,55 (0,34 – 0,89); p=0,0129] brez predhodnega cisplatina in HR (95-odstotni IZ) = 
[0,64 (0,48 – 0,85); p=0,0040] po predhodno uporabljenem cisplatinu. Po korekciji za prognostične 
dejavnike so analize preživetja brez napredovanja bolezni v podskupinah bolnikov s predhodnim 
cisplatinom in brez njega pokazale HR (95-odstotni IZ) = [0,51(0,31 – 0,86); p=0,0111] brez 
predhodnega cisplatina in HR (95-odstotni IZ) = [0,63(0,48 – 0,84); p=0,0016] po predhodno 
uporabljenem cisplatinu. 
 
Pediatrična populacija 
Evropska agencija za zdravila je odstopila od zahteve za predložitev rezultatov študij z zdravilom 
Javlor za vse podskupine pediatrične populacije za zdravljenje raka sečevoda in sečnega mehurja in za 
zdravljenje raka dojk (za podatke o uporabi pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2). 
 
5.2 Farmakokinetične lastnosti 
 
Farmakokinetika vinflunina je pri bolnikih z rakom linearna v razponu uporabljenih odmerkov (od 
30 mg/m² do 400 mg/m2).  
Krvna izpostavljenost vinfluninu (AUC) se dobro ujema z resnostjo levkopenije, nevtropenije in 
utrujenosti. 
 
Porazdelitev 
Vinflunin se zmerno veže na beljakovine človeške plazme (67,2±1,1 %) tako, da je razmerje med 
koncentracijo v plazmi in polni krvi 0,80±0,12. Vezava na beljakovine obsega lipoproteine visoke 
gostote in serumski albumin ter je nenasičeno v razponu koncentracij vinflunina pri bolnikih. Vezava 
na alfa-1 kisli glikoprotein in trombocite je zanemarljiva (<5 %). 
Terminalni volumen porazdelitve je velik, tj. 2422±676 litrov (približno 35 l/kg), kar nakazuje 
obsežno porazdelitev v tkivih.  
 
Biotransformacija 
Vse ugotovljene presnovke tvori izoencim citokrom CYP3A4, razen 4Odeacetilvinflunina (DVFL), ki 
je edini aktivni presnovek ter glavni presnovek v krvi. DVFL tvori več esteraz.  
 
Izločanje 
Vinflunin se eliminira z večeksponentnim koncentracijskim razpadom s terminalno razpolovno dobo 
(t1/2) približno 40 h. DVFL se tvori počasi in se eliminira počasneje od vinflunina (t1/2 približno 120 h). 
Izločanje vinflunina in njegovih presnovkov je preko blata (2/3) in urina (1/3).  
V populacijski farmakokinetični analizi pri 372 bolnikih (656 farmakokinetičnih profilov) je bil skupni 
krvni očistek 40 l/min z nizko variabilnostjo med preiskovanci (koeficient variacije 25 %) in pri 
posameznem preiskovancu (koeficient variacije 8 %). 
 
Farmakokinetika pri posebnih populacijah 
 
Okvara jeter 
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Pri 25 bolnikih z različnimi stopnjami okvare jeter niso ugotovili razlik v farmakokinetiki vinflunina 
in DVFL v primerjavi z bolniki z normalno jetrno funkcijo. To so dodatno potrdili s populacijsko 
farmakokinetično analizo (odsotnost povezave med očistkom vinflunina in biološkimi označevalci 
okvare jeter). Vendar je pri bolnikih z okvaro jeter priporočljivo prilagoditi odmerek (glejte 
poglavje 4.2).  
 
Okvara ledvic 
Izvedena je bila farmakokinetična študija I. faze na dveh skupinah bolnikov z okvaro ledvic, 
razvrščenih glede na vrednosti izračunanega očistka kreatinina (OK). Skupina 1 (n=13 bolnikov) z 
zmerno okvaro (40 ml/min ≤ OK ≤ 60 ml/min) in skupina 2 (n=20 bolnikov) s hudo okvaro 
(20 ml/min ≤ OK < 40 ml/min). Farmakokinetični rezultati te študije kažejo, da se pri zmanjšanem OK 
zmanjša tudi izločanje vinflunina.. To so dodatno potrdili s populacijsko farmakokinetično analizo 
(56 bolnikov z OK med 20 ml/min in 60 ml/min), kar kaže na očistek vinflunina vpliva vrednost 
očistka kreatinina (formula po Cockcroftu in Gaultu). Prilagajanje odmerka je priporočljivo pri 
bolnikih z zmerno ali hudo okvaro ledvic (glejte poglavje 4.2).  
 
Starostniki (≥75 let) 
Pri starejših bolnikih (n=46) je bila izvedena farmakokinetična študija vinflunina I. faze. Odmerki 
vinflunina so bili glede na 3 starostne skupine prilagojeni, kot je prikazano spodaj: 
 

Starost (l) Število bolnikov Vinflunin (mg/m²) 

[ 70 – 75 [ 17 320 

[ 75 – 80 [ 15 280 

≥ 80 14 250 
 
Očistek vinflunina se je, glede na kontrolno skupino mlajših bolnikov <70 let, bistveno zmanjšal pri 
bolnikih, starejših od 80 let. Farmakokinetika vinflunina ni bila spremenjena pri bolnikih starosti med 
70 in 75 let in starosti med 75 in 80 let. 
Na osnovi FK in varnostnih podatkov priporočamo zmanjšanje odmerka pri starostnikih , starih od75 
do 80 let in pri starostnikih, starejših od 80 let. Ob pojavu toksičnosti morate v naslednjih ciklih 
zdravljenja odmerek zmanjšati (glejte poglavje 4.2). 
 
Drugo 
V populacijski farmakokinetični analizi so ugotovili, da niti spol niti zmogljivost (rezultat po lestvici 
ECOG) ne vplivata na očistek vinflunina, ki je neposredno sorazmeren s površino telesa. 
 
5.3 Predklinični podatki o varnosti  
 
Študije slikovne porazdelitve po odmerku radioaktivnega vinflunina pri podganah so pokazale, da 
koncentracije spojine v pljučih, ledvicah, jetrih, slinavkah in endokrinih žlezah ter prebavilih hitreje 
narastejo kot v krvi.  
 
Predklinični podatki so pokazali zmerno do hudo nevtropenijo ter blago anemijo pri vseh preskušenih 
vrstah ter jetrno toksičnost pri psih in podganah (z katero so bila značilna od odmerka odvisna zvišanja 
ravni jetrnih transaminaz ter hepatična nekroza/hepatocelularne spremembe pri velikih odmerkih). Ti 
toksični učinki so bili odvisni od odmerka ter popolnoma ali delno reverzibilni po enomesečnem 
obdobju okrevanja. Vinflunin ni induciral periferne nevropatije pri živalih. 
V mikronukleusnem testu in vivo pri podganah so ugotovili, da je vinflunin klastogen (inducira 
kromosomske prelome), v testu mišjega limfoma (brez presnovne aktivacije) pa, da je mutagen in 
klastogen. 
Karcinogeni potencial vinflunina ni bil preučen.  
V študijah reprodukcije so ugotovili, da ima vinflunin embrioletalne in teratogene učinke, zlasti pri 
kuncih v odmerkih nad 1,3 mg/kg (14,3 mg/m²). Pri podganah teratogenega učinka niso mogli 
izključiti pri odmerkih nad 0,45 mg/kg (2,7 mg/m²). V študiji prenatalnega in postnatalnega razvoja pri 
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podganah je vinflunin induciral malformacije maternice in nožnice pri 2 samicah ter negativno vplival 
na parjenje in/ali vsaditev jajčeca ter zmanjšal število zanositev. 
 
 
6. FARMACEVTSKI PODATKI 
 
6.1 Seznam pomožnih snovi 
 
voda za injekcije 
 
6.2 Inkompatibilnosti 
 
Zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili razen s tistimi, ki so omenjena v poglavju 6.6. 
 
6.3 Rok uporabnosti 
 
Neodprta viala  
3 leta. 
 
Redčena raztopina  
Kemijska in fizikalna stabilnost med uporabo sta bili dokazani za redčeno zdravilo, in sicer: 

- zaščiteno pred svetlobo v polietilenski ali polivinilkloridni infuzijski vreči do 6 dni v 
hladilniku (od 2 °C do 8 °C) ali do 24 ur pri 25 °C , 
- izpostavljeno svetlobi v polietilenskem ali polivinilkloridnem infuzijskem kompletu do 1 uro 
pri 25 °C. 

 
Z mikrobiološkega vidika morate zdravilo uporabiti nemudoma po redčenju. Če ga ne uporabite 
nemudoma, so po pripravi trajanje hrambe in pogoji hrambe pred uporabo odgovornost uporabnika. 
Običajno se redčeno zdravilo hrani pri 2 °C do 8 °C do 24 ur, razen če se zdravilo redči v kontroliranih 
in validiranih aseptičnih pogojih. 
 
6.4 Posebna navodila za shranjevanje 
 
Shranjujte v hladilniku (od 2 °C do 8 °C). 
Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo. 
 
Za pogoje shranjevanja zdravila po redčenju glejte poglavje 6.3.  
 
6.5 Vrsta ovojnine in vsebina  
 
Viale iz prozornega stekla tipa I, ki so zaprte s sivim butilnim ali črnim klorobutilnim gumastim 
zamaškom, zavarovanim z aluminijastim objemnim obročkom in zaporko. Ena viala vsebuje 2 ml 
(50 mg vinflunina), 4 ml (100 mg vinflunina) in 10 ml (250 mg vinflunina) koncentrata za raztopino 
za infundiranje.  
 
Velikosti pakiranja po 1 in 10 vial. 
 
Na trgu ni vseh navedenih pakiranj. 
 
6.6 Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom 
 
Splošni varnostni ukrepi za pripravo in dajanje 
Vinflunin je citotoksično zdravilo proti raku, zato je pri ravnanju z zdravilom Javlor kot pri drugih 
potencialno toksičnih spojinah potrebna previdnost. Upoštevati morate postopek za pravilno ravnanje 
in odstranjevanje zdravil proti raku. Pri vseh prenosih morate natančno upoštevati aseptične tehnike in 
po možnosti uporabiti zaščitno komoro z navpičnim laminarnim tokom zraka. Zdravilo Javlor 
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raztopina za infundiranje lahko pripravlja in daje le osebje, ki je ustrezno usposobljeno za ravnanje s 
citotoksičnimi snovmi. Nosečnice ne smejo delati z zdravilom Javlor. Priporočamo uporabo zaščitnih 
rokavic, zaščitnih očal in zaščitnih oblačil. 
Če raztopina pride v stik s kožo, morate ta predel kože nemudoma in temeljito umiti z milom in vodo. 
Če raztopina pride v stik s sluznico, morate sluznico temeljito sprati z vodo.   
 
Redčenje koncentrata 
V 100-mililitrsko vrečo raztopine natrijevega klorida 9 mg/ml (0,9 %) za infundiranje vmešajte 
količino zdravila Javlor (koncentrata), ki ustreza izračunanemu odmerku vinflunina. Uporabite lahko 
tudi raztopino glukoze 50 mg/ml (5 %) za infundiranje. Razredčeno raztopino morate zavarovati pred 
svetlobo vse do dajanja (glejte poglavje 6.3). 
 
Način uporabe 
SAMO za intravensko uporabo. 
Zdravilo Javlor je samo za enkratno uporabo. 
Po redčenju Javlor koncentrata raztopino za infundiranje uporabite po naslednjem postopku: 

• Na veliki veni, najbolje na zgornjem delu podlakti, ali s centralnim venskim katetrom pripravite 
venski dostop za 500-mililitrsko vrečo raztopine natrijevega klorida 9 mg/ml (0,9 %) za 
injiciranje ali raztopine glukoze 50 mg/ml (5 %) za infundiranje. 

• Če je možno, ne uporabite ven hrbtišča dlani ali ven v bližini sklepov. 
• Začnite intravensko infuzijo s polovico 500 ml vreče raztopine natrijevega klorida 9 mg/ml 

(0,9 %) za infundiranje ali raztopine glukoze 50 mg/ml (5 %) za infundiranje, tj. 250 ml, s 
prostim tokom za spiranje vene. 

• V stransko mesto za injiciranje, ki je najbližje 500-mililitrski vreči, uvedite zdravilo Javlor 
raztopina za injiciranje, da se med dajanjem Javlor še dodatno razredči.  

• Infuzija zdravila Javlor raztopina za injiciranje naj traja 20 minut. 
• pogosto preverjajte pretočnost in ves čas infundiranja izvajajte varnostne ukrepe za primer 

ekstravazacije. 
• Ko je infundiranje končano, infundirajte še preostalih 250 ml raztopine natrijevega klorida 

9 mg/ml (0,9 %) za infundiranje ali raztopine glukoze 50 mg/ml (5 %) za infundiranje s 
pretokom 300 ml/h. Za spiranje ven mora dajanju zdravila Javlor raztopina za injiciranje vedno 
slediti najmanj enak volumen raztopine natrijevega klorida 9 mg/ml (0,9 %) za infundiranje ali 
raztopine glukoze 50 mg/ml (5 %) za infundiranje. 

 
Odstranjevanje 
Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi o citotoksičnih 
zdravilih. 
 
 
7. IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
 
PIERRE FABRE MEDICAMENT 
Les Cauquillous 
81500 Lavaur 
Francija 
 
 
8. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z 

ZDRAVILOM 
EU/1/09/550/001-012 
 
 
9. DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z 

ZDRAVILOM 
 
Datum prve odobritve: 09/2009 
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Datum zadnjega podaljšanja: 05/2014 
 
 
10. DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA 
 
Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila (EMA) 
http://www.ema.europa.eu/. 

http://www.ema.europa.eu/
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A. IZDELOVALEC (IZDELOVALCI) BIOLOŠKE ZDRAVILNE UČINKOVINE 
(UČINKOVIN) IN IZDELOVALEC (IZDELOVALCI), ODGOVOREN (ODGOVORNI) 
ZA SPROŠČANJE SERIJ 

 
Ime in naslov izdelovalca (izdelovalcev), odgovornega (odgovornih) za sproščanje serij 
 
FAREVA PAU 
FAREVA PAU 1 
Avenue du Béarn 
F-64320 Idron 
Francija 
 
 
B. POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE 
 
Predpisovanje in izdaja zdravila je le s posebnim režimom (glejte Prilogo I: Povzetek glavnih 
značilnosti zdravila, poglavje 4.2). 
 
 
C. DRUGI POGOJI ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
 

• Redno posodobljena poročila o varnosti zdravila (PSUR) 
 
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom mora redno posodobljena poročila o varnosti zdravila za to 
zdravilo predložiti v skladu z zahtevami, določenimi v seznamu referenčnih datumov Unije (seznamu 
EURD), opredeljenem v členu 107c(7) Direktive 2001/83/ES in objavljenem na evropskem spletnem 
portalu o zdravilih. 
 
 
D. POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN UČINKOVITO UPORABO 

ZDRAVILA 
 

• Načrt za obvladovanje tveganja (RMP) 
 
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom bo izvedel zahtevane farmakovigilančne aktivnosti in 
ukrepe, podrobno opisane v sprejetem RMP, predloženem v modulu 1.8.2 dovoljenja za promet z 
zdravilom, in vseh nadaljnjih sprejetih posodobitvah RMP. 
Posodobljen RMP je treba predložiti: 

•  na zahtevo Evropske agencije za zdravila; 
•  ob vsakršni spremembi sistema za obvladovanje tveganj, zlasti kadar je tovrstna sprememba 

posledica prejema novih informacij, ki lahko privedejo do znatne spremembe razmerja med 
koristmi in tveganji, ali kadar je ta sprememba posledica tega, da je bil dosežen pomemben 
mejnik (farmakovigilančni ali povezan z zmanjševanjem tveganja). 

 
Če predložitev PSUR in posodobitev RMP sovpadata, se lahko predložita sočasno. 
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PRILOGA III 
 

OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO 
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A. OZNAČEVANJE 
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PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN PRIMARNI OVOJNINI 
 
ŠKATLA 

 
 
1. IME ZDRAVILA 
 
Javlor 25 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje 
vinflunin 
 
 
2. NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN 
 
1 ml koncentrata vsebuje 25 mg vinflunina (v obliki ditartrata). 
 
Ena viala 2 ml vsebuje 50 mg vinflunina (v obliki ditartrata) 
Ena viala 4 ml vsebuje 100 mg vinflunina (v obliki ditartrata) 
Ena viala 10 ml vsebuje 250 mg vinflunina (v obliki ditartrata) 
 
 
3. SEZNAM POMOŽNIH SNOVI 
 
Voda za injekcije kot pomožna snov 
 
 
4. FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA 
 
Koncentrat za raztopino za infundiranje 
 
1 viala z 2 ml zdravila 
10 vial z 2 ml zdravila 
1 viala s 4 ml zdravila 
10 vial s 4 ml zdravila 
1 viala z 10 ml zdravila 
10 vial z 10 ml zdravila 
 
50 mg /2 ml 
100 mg /4 ml 
250 mg /10 ml 
 
 
5. POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA 
SAMO za intravensko uporabo po redčenju. 
Drugačno dajanje lahko povzroči smrt. 
 
Pred uporabo preberite priloženo navodilo! 
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6. POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN 
POGLEDA OTROK 
 
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 
 
 
7. DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA 
 
Citotoksično zdravilo, ravnajte previdno. 
 
 
8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA  
 
EXP:  
Rok uporabnosti redčenega zdravila je naveden v navodilu. 
 
 
9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE 
 
Zdravilo shranjujte v hladilniku. 
 
 
 
Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo. 
 
 
10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH 
ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI 
 
Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. 
 
 
11. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM 
 
PIERRE FABRE MEDICAMENT 
Les Cauquillous 
81500 Lavaur 
Francija 
 
 
12. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET 
 
EU/1/09/550/001 (škatla z 1 vialo z 2 ml s sivim zamaškom)  
EU/1/09/550/002 (škatla z 10 vialami po 2 ml s sivim zamaškom)  
EU/1/09/550/003 (škatla z 1 vialo s 4 ml s sivim zamaškom)  
EU/1/09/550/004 (škatla z 10 vialami po 4 ml s sivim zamaškom)  
EU/1/09/550/005 (škatla z 1 vialo z 10 ml s sivim zamaškom)  
EU/1/09/550/006 (škatla z 10 vialami po 10 ml s sivim zamaškom) 
EU/1/09/550/007 (škatla z 1 vialo z 2 ml s črnim zamaškom)  
EU/1/09/550/008 (škatla z 10 vialami po 2 ml s črnim zamaškom)  
EU/1/09/550/009 (škatla z 1 vialo s 4 ml s črnim zamaškom)  
EU/1/09/550/010 (škatla z 10 vialami po 4 ml s črnim zamaškom) 
EU/1/09/550/011 (škatla z 1 vialo z 10 ml s črnim zamaškom)  
EU/1/09/550/012 (škatla z 10 vialami po 10 ml s črnim zamaškom)  
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13. ŠTEVILKA SERIJE 
 
Lot 
 
 
14. NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA 
 
Izdaja zdravila je le na recept. 
 
 
15. NAVODILA ZA UPORABO 
 
 
16. PODATKI V BRAILLOVI PISAVI 
 
Sprejeta je utemeljitev, da Braillova pisava ni potrebna. 
 
 
17. EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA 
 
Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako. 
 
 
18.  EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI 
 
PC: {številka} 
SN: {številka} 
NN: {številka} 
 



 25 

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH  
OVOJNINAH  
 
NALEPKA NA VIALI 
 
 
1. IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE 
Javlor 25 mg/ml sterilni koncentrat 
vinflunin 
SAMO i.v. uporaba po redčenju 
 
 
2. POSTOPEK UPORABE 
 
Glejte navodilo za uporabo. 
 
 
3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA  
 
EXP 
 
 
4. ŠTEVILKA SERIJE, ENOTNE OZNAKE DAROVANJA IN IZDELKOV 
 
Lot: 
 
 
5. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT 
 
50 mg /2 ml 
100 mg /4 ml 
250 mg /10 ml 
 
 
6. DRUGI PODATKI  
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B. NAVODILO ZA UPORABO 
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Navodilo za uporabo 
 

Javlor 25 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje 
vinflunin 

 
 
Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne 

podatke! 
- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. 
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom. 
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom. Posvetujte se tudi, če opazite 
katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4. 
 
Kaj vsebuje navodilo 
 
1. Kaj je zdravilo Javlor in za kaj ga uporabljamo 
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Javlor 
3. Kako uporabljati zdravilo Javlor 
4. Možni neželeni učinki 
5. Shranjevanje zdravila Javlor 
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije 
 
 
1. Kaj je zdravilo Javlor in zakaj ga uporabljamo 
 
Zdravilo Javlor vsebuje zdravilno učinkovino vinflunin, ki spada v skupino zdravil proti raku, 
imenovanih alkaloidi rožnatega zimzelena. Ta zdravila vplivajo na rast rakastih celic s prekinitvijo 
delitve celic, kar povzroči uničenje celic (citotoksičnost). 
 
Zdravilo Javlor se uporablja za zdravljenje napredovalega ali metastatskega raka sečnega mehurja in 
sečil po neuspešnem zdravljenju z zdravili, ki vsebujejo platino. 
 
 
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Javlor 
 
Ne uporabljate zdravila Javlor 
 
- če ste alergični na zdravilno učinkovino (vinflunin) ali na druge alkaloide rožnatega zimzelena 

(vinblastin, vinkristin, vindezin, vinorelbin), 
- če ste nedavno (v zadnjih 2 tednih) imeli hudo okužbo ali če takšna okužba še poteka, 
- če dojite, 
- če so ravni levkocitov in/ali trombocitov prenizke. 
 
Opozorila in previdnostni ukrepi 
 
Obvestite svojega zdravnika, če: 
- imate težave z jetri, ledvicami ali srcem, 
- ste opazili kakršnekoli nevrološke simptome, kot so glavobol, spremenjeno razpoloženje, ki lahko 

vodi v zmedenost in komo, krče, motnje vida ali visok krvni tlak. V tem primeru boste morda 
morali prenehati z jemanjem zdravila, 

- jemljete druga zdravila, ki so omenjena v poglavju „Uporaba drugih zdravil“ v nadaljevanju, 
- imate zapeko, če se zdravite z zdravili proti bolečinam (opioidi), če imate raka v trebušni votlini 

ali če ste imeli kirurški poseg v trebuhu, 
- želite spočeti otroka (glejte poglavje „Nosečnost, dojenje in plodnost“ v nadaljevanju). 
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Ker so nizke ravni krvnih celic zelo pogost neželeni učinek zdravila Javlor, bodo število celic v vaši 
krvi pred zdravljenjem in med njim redno spremljali. 
Zaprtje je zelo pogost neželeni učinek zdravila Javlor. Za preprečevanje zaprtja boste morda prejeli 
odvajala. 
 
Uporaba pri otrocih in mladostnikih 
Zdravilo Javlor ni namenjeno zdravljenju otrok in mladostnikov. 
 
Druga zdravila in zdravilo Javlor 
 
Obvestite zdravnika, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali boste morda začeli jemati katero koli 
drugo zdravilo. 
Zdravnika morate obvestiti zlasti, če jemljete zdravila, ki vsebujejo katero od naslednjih zdravilnih 
učinkovin: 
- ketokonazol in itrakonazol, ki se uporabljata za zdravljenje okužb z glivami, 
- opioide, ki se uporabljajo za zdravljenje bolečine, 
- ritonavir, ki se uporablja za zdravljenje okužb z virusom HIV, 
- doksorubicin in pegelirani liposomski doksorubicin, ki se uporablja za zdravljenje določenih 

vrst raka, 
- rifampicin, ki se uporablja za zdravljenje tuberkuloze in meningitisa, 
- zeliščni pripravek, ki vsebuje hypericum perforatum (šentjanževko), ki se uporablja za 
          zdravljenje blage do zmerne depresije. 
 
Zdravilo Javlor skupaj s hrano in pijačo 
Zdravniku povejte, če pijete sok grenivk, ker lahko poveča učinek zdravila Javlor 
Piti morate vodo in uživati živila z visoko vsebnostjo vlaknin. 
 
Nosečnost, dojenje in plodnost  
 
Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z 
zdravnikom, preden vzamete to zdravilo.  
 
Plodne bolnice in bolniki morajo med zdravljenjem in 3 mesece po zadnjem odmerku zdravila Javlor 
uporabljati primerno metodo kontracepcije.  
 
Če ste noseči, ne smete prejeti zdravila Javlor, razen če je to nujno potrebno. 
 
Med zdravljenjem ne smete dojiti.  
 
Če želite spočeti otroka, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom. Če želite, se posvetujte 
glede shrambe sperme pred začetkom zdravljenja. 
 
Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev 
Zdravilo Javlor lahko povzroča neželene učinke, kot sta utrujenost in omotica. V primeru pojava 
neželenih učinkov, ki lahko vplivajo na vašo sposobnost koncentracije in reagiranja, ne vozite ali 
upravljajte s stroji. 
 
 
3. Kako uporabljati zdravilo Javlor 
 
Odmerek 
Priporočeni odmerek za odraslega bolnika je 320 mg/m² telesne površine (ki jo zdravnik izračuna iz 
vaše telesne mase in višine). Zdravljenje se ponovi vsake 3 tedne.  
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V specifičnih okoliščinah bo vaš zdravnik glede na vašo starost in telesno stanje prilagodil začetni 
odmerek zdravila Javlor:  
- če ste bili obsevani v predelu medenice, 
- če imate zmerne do hude težave z ledvicam, 
- če imate težave z jetri. 
 
Če se vam med zdravljenjem pojavijo določeni neželeni učinki, lahko zdravnik zmanjša odmerek 
zdravila Javlor, preloži ali prekine zdravljenje. 
 
Način uporaba zdravila Javlor 
 
Zdravilo Javlor vam bo dal usposobljen zdravstveni delavec v obliki intravenske infuzije (zdravilo gre 
direktno v veno), ki traja 20 minut. Zdravilo Javlor se ne sme dajati intratekalno (v hrbtenico). 
Zdravilo Javlor je koncentrat, ki ga je treba pred uporabo razredčiti.  
 
 
4. Možni neželeni učinki 
 
Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. 
 
Takoj obvestite svojega zdravnika, če med zdravljenjem z zdravilom Javlor opazite kateregakoli od 
naslednjih resnih neželenih učinkov: 
- zvišano telesno temperaturo in/ali mrzlico, ki bi lahko bila znaka infekcije, 
- bolečine v prsih, ki bi lahko bile znak srčnega infarkta, 
- zaprtje, ki se ne odpravi z jemanjem laksativov, 
- glavobol, spremenjeno razpoloženje, ki vodi v zmedenost in komo, krče, motnje vida in visok 

krvni tlak, ki so lahko znaki nevrološke motnje, kot je „sindrom posteriorne reverzibilne 
encefalopatije“ (glejte poglavje 2 »Opozorila in previdnostni ukrepi«).  

 
Drugi neželeni učinki lahko vključujejo: 
 
Zelo pogosti (pojavijo se lahko pri 1 od 10 bolnikov) 
- trebušne bolečine, slabost, bruhanje, 
- zaprtost, driska,  
- vnetje ustne sluznice, 
- utrujenost, bolečine v mišicah, 
- izguba občutka dotika, 
- zmanjšanje telesne mase, zmanjšan apetit, 
- izpadanje las, 
- reakcije na mestu injiciranja (bolečina, pordelost, otekanje), 
- zvišana telesna temperatura, 
 - majhno število belih krvničk, rdečih krvničk in/ali trombocitov (vidno pri krvnih preiskavah), 
- nizka raven natrija v krvi (hiponatriemija). 
 
Pogosti (pojavijo se lahko pri 1 od 10 bolnikov)  
- mrazenje, čezmerno potenje, 
- alergija, dehidracija, glavobol, kožni izpuščaj, srbečica, 
- prebavne motnje, bolečine v ustih, na jeziku ali zobobol, spremenjen občutek okusa, 
- mišična oslabelost, bolečine v čeljustih, bolečine v okončinah, bolečine v hrbtu, bolečine v 

sklepih, bolečine v mišicah, oteklina, bolečine v kosteh, bolečine v ušesih, 
- omotica, nespečnost, prehodna izguba zavesti, 
- oteženo gibanje telesa, 
- hiter srčni utrip, zvišan krvni tlak, znižan krvni tlak,  
- oteženo dihanje, kašelj, bolečine v prsnem košu,   
- otekanje rok, dlani, stopal, gležnjev, nog ali drugih telesnih delov, 
- vnetje ven (flebitis). 
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Občasni (pojavijo se lahko pri 1 od 100 bolnikov)   
- motnje vida,  
- suha koža, pordela koža, 
- motnje krčenja mišic, 
- bolečine v žrelu, bolezni dlesni, 
- zvečanje telesne mase, 
- težave s sečili, 
- zvonenje ali brenčanje v ušesih (tinitus), 
- zvišane vrednosti jetrnih encimov (vidno pri krvnih preiskavah), 
- »sindrom neustreznega izločanja antidiuretičnega hormona« - stanje, ki povzroči nizke ravni 

natrija v krvi, 
- tumorska bolečina. 
 
Poročanje o neželenih učinkih 
Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte s svojim zdravnikom. Posvetujte se tudi, če 
opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi 
neposredno na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V. S tem, ko poročate o 
neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila. 
 
 
5. Shranjevanje zdravila Javlor 
 
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 
Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na viali in škatli 
poleg oznake EXP.  
 
Tega zdravila vam ne bo potrebno shranjevati. 
Pogoji shranjevanja so podrobno opisani v poglavju, namenjenem zdravstvenemu osebju. 
 
Neodprte viale 
Shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C).  
Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo. 
 
Redčena raztopina: 
Redčeno raztopino je treba nemudoma uporabiti. 
 
Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja 
zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati 
okolje. 
 
 
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije 
 
Kaj vsebuje zdravilo Javlor  
 
- Zdravilna učinkovina je vinflunin: vsak mililiter koncentrata vsebuje 25 mg vinflunina (v obliki 

ditartrata). 
Ena viala z 2 ml zdravila vsebuje 50 mg vinflunina (v obliki ditartrata). 
Ena viala s 4 ml zdravila vsebuje 100 mg vinflunina (v obliki ditartrata). 
Ena viala z 10 ml zdravila vsebuje 250 mg vinflunina (v obliki ditartrata). 

- Pomožna snov je voda za injekcije. 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Template_or_form/2013/03/WC500139752.doc


 31 

Izgled zdravila Javor in vsebina pakiranja 
 
Zdravilo Javlor je bistra, brezbarvna do bledo rumena raztopina. Dobavlja se v z gumastim zamaškom 
zaprtih vialah iz prozornega stekla z 2 ml, 4 ml ali 10 ml koncentrata. Pakiranje vsebuje 1 ali 10 vial. 
Na trgu ni vseh navedenih pakiranj. 
 
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom 
 
PIERRE FABRE MEDICAMENT 
Les Cauquillous 
81500 Lavaur 
Francija 
 
Izdelovalec 
 
FAREVA PAU 
FAREVA PAU 1 
Avenue du Béarn 
F-64320 Idron 
Francija 
 
Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne {MM/LLLL} 
 
Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila: 
http://www.ema.europa.eu 
 
 
<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naslednje informacije so namenjene samo zdravstvenemu osebju: 

 
NAVODILO ZA UPORABO 
 
 
Splošni varnostni ukrepi za pripravo in dajanje 
Vinflunin je citotoksično zdravilo proti raku, zato je pri ravnanju z zdravilom Javlor kot pri drugih 
potencialno toksičnih spojinah potrebna previdnost. Upoštevati morate postopek za pravilno ravnanje 
in odstranjevanje zdravil proti raku. Pri vseh prenosih morate natančno upoštevati aseptične tehnike in 
po možnosti uporabiti zaščitno komoro z navpičnim laminarnim tokom zraka. Zdravilo Javlor lahko 
pripravlja in daje le osebje, ki je ustrezno usposobljeno za ravnanje s citotoksičnimi snovmi. 
Nosečnice ne smejo delati z zdravilom Javlor. Priporočamo uporabo zaščitnih rokavic, zaščitnih očal 
in zaščitnih oblačil. 
Če raztopina pride v stik s kožo, morate ta predel kože nemudoma in temeljito umiti z milom in vodo. 
Če raztopina pride v stik s sluznico, morate sluznico temeljito sprati z vodo.  
 
Redčenje koncentrata 
V 100-mililitrsko vrečo raztopine natrijevega klorida 9 mg/ml (0,9 %) za infundiranje vmešajte 
količino zdravila Javlor (koncentrata), ki ustreza izračunanemu odmerku vinflunina. Uporabite lahko 
tudi raztopino glukoze 50 mg/ml (5 %) za infundiranje. Razredčeno raztopino morate zavarovati pred 
svetlobo vse do dajanja. 
 

http://www.ema.europa.eu/
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Način uporabe 
SAMO za intravensko uporabo.  
Zdravilo Javlor je samo za enkratno uporabo.  
Po redčenju Javlor koncentrata raztopino za infundiranje uporabite po naslednjem postopku: 

• Na veliki veni, najbolje na zgornjem delu podlakti, ali s centralnim venskim katetrom pripravite 
venski dostop za 500-mililitrsko vrečo raztopine natrijevega klorida 9 mg/ml (0,9 %) za 
injiciranje ali raztopine glukoze 50 mg/ml (5 %) za infundiranje. 

• Če je možno, ne uporabite ven hrbtišča dlani ali ven v bližini sklepov. 
• Začnite intravensko infuzijo s polovico 500 ml vreče raztopine natrijevega klorida 9 mg/ml 

(0,9 %) za infundiranje ali raztopine glukoze 50 mg/ml (5 %) za infundiranje, tj. 250 ml, s 
prostim tokom za spiranje vene. 

• V stransko mesto za injiciranje, ki je najbližje 500-mililitrski vreči, uvedite zdravilo Javlor 
raztopina za injiciranje, da se med dajanjem Javlor še dodatno razredči.  

• Infuzija zdravila Javlor raztopina za injiciranje naj traja 20 minut. 
• pogosto preverjajte pretočnost in ves čas infundiranja izvajajte varnostne ukrepe za primer 

ekstravazacije. 
• Ko je infundiranje končano, infundirajte še preostalih 250 ml raztopine natrijevega klorida 

9 mg/ml (0,9 %) za infundiranje ali raztopine glukoze 50 mg/ml (5 %) za infundiranje s 
pretokom 300 ml/h. Za spiranje ven mora dajanju zdravila Javlor raztopina za injiciranje vedno 
slediti najmanj enak volumen raztopine natrijevega klorida 9 mg/ml (0,9 %) za infundiranje ali 
raztopine glukoze 50 mg/ml (5 %) za infundiranje. 

 
Odstranjevanje 
Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi o citotoksičnih 
zdravilih. 
 
Navodila za shranjevanje: 
Neodprte viale: 
Shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C).  
Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo. 
Redčena raztopina: 
Kemijska in fizikalna stabilnost med uporabo sta bila dokazani za redčeno raztopino, in sicer: 
- zaščiteno pred svetlobo v polietilenskih ali polivinilkloridnih infuzijskih vrečah do 6 dni v hladilniku 
(2 °C – 8 °C) ali do 24 ur pri 25 °C, 
- izpostavljeno svetlobi v polietilenskih ali polivinilkloridnih infuzijskih kompletih do 1 uro pri 25 °C. 
 
Z mikrobiološkega vidika morate zdravilo uporabiti nemudoma po redčenju. Če ga ne uporabite 
nemudoma, so po pripravi trajanje hrambe in pogoji hrambe pred uporabo odgovornost uporabnika. 
Običajno se redčeno zdravilo hrani pri 2 °C do 8 °C do 24 ur, razen če se zdravilo redči v kontroliranih 
in validiranih aseptičnih pogojih. 
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