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ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
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Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото 
установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се 
изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на 
нежелани реакции вижте точка 4.8.

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Lumoxiti 1 mg прах за концентрат и разтвор за инфузионен разтвор.

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един флакон с прах за концентрат съдържа 1 mg моксетумомаб пазудотокс (moxetumomab 
pasudotox).

Реконституирането с вода за инжекции води до крайна концентрация на моксетумомаб
пазудотокс 1 mg/ml във флакон.

Моксетумомаб пазудотокс се произвежда в клетки на Escherichia coli чрез рекомбинантна ДНК
технология.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за концентрат и разтвор за инфузионен разтвор.

Прах за концентрат: бял до почти бял лиофилизиран прах.

Разтвор (стабилизатор): безцветен до бледожълт, бистър разтвор с pH 6,0.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Lumoxiti като монотерапия е показан за лечение на възрастни пациенти с рецидивирала или
рефрактерна косматоклетъчна левкемия (ККЛ) след получаване на най-малко две предходни
системни терапии, включително лечение с аналог на пуриновите нуклеозиди (purine nucleoside 
analogue, PNA).

4.2 Дозировка и начин на приложение

Лечението трябва да се започне и контролира от лекар с опит в употребата на противоракови
лекарствени продукти.

Дозировка
Препоръчителната доза на Lumoxiti е 0,04 mg/kg, приложена като 30-минутна интравенозна
инфузия в Дни 1-ви, 3-ти и 5-ти от всеки 28-дневен цикъл. Пациентите трябва да продължат
лечението за максимално 6 цикъла или до прогресия на заболяването или неприемлива
токсичност. Лечението може да се спре по преценка на лекаря, ако се постигне пълен отговор
(ПО) без минимална резидуална болест (minimal residual disease, MRD) преди завършването на
6 цикъла.
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Хидратиране
При пациенти над 50 kg трябва да се приложи интравенозно 1 l изотоничен разтвор (напр. 
декстроза 50 mg/ml [5%] и натриев хлорид 9 mg/ml [0,9%] или 4,5 mg/ml [0,45%] инжекционен 
разтвор) приложен за 2-4 часа преди и след всяка инфузия с Lumoxiti. При пациенти под 50 kg е 
необходимо да се приложи 0,5 l.

Пациентите трябва да са подходящо хидратирани. Препоръчва се пациентите да пият 3 l
перорални течности за 24 часа от Ден 1-ви до 8-ми от всеки 28-дневен цикъл. При пациенти под
50 kg се препоръчват 2-ва l на ден. 

Балансът на течностите трябва да се проследява, за да се избегне претоварване с течности (вж. 
точка 4.4).

Премедикация
Необходима е премедикация с перорален антихистамин 30-90 минути преди всяка инфузия с 
Lumoxiti (напр. хидроксизин или дифенхидрамин), антипиретик (напр. парацетамол) и
хистамин-2 рецепторен антагонист (напр. ранитидин, фамотидин или циметидин).

Ако възникне тежка реакция, свързана с инфузията, вижте точка 4.4 за допълнителни указания.

Коригиране на дозата
Лечението с Lumoxiti трябва да се отложи и/или да се преустанови за овладяване на нежеланите
реакции, както е описано по-долу.

Хемолитично-уремичен синдром (ХУС) и синдром на капилярна пропускливост (СКП) се 
установяват въз основа на клиничната картина (вж. Tаблица 1).

Таблица 1 Проследяване за ХУС и СКП

ХУС СКП

Показател за
проследяване

Преди всяка инфузия проверете:
 Нивата на хемоглобина
 Броя на тромбоцитите
 Серумния креатинин
 LDH
 Индиректния билирубин

Преди всяка инфузия проверете:
 Теглото
 Кръвното налягане
 Албумина

Оценка

Имайте предвид диагноза ХУС, ако:
 Хемоглобинът намалява с 1 g/dl

или броят на тромбоцитите е 
<25 000/mm3 независимо от 
основното заболяване
и

 Повишение на креатинина степен
2 (1,5 до 3 пъти над изходното
ниво или горната граница на 
нормата)

Ако въз основа на горното се 
подозира ХУС, веднага проверете
LDH в кръвта, индиректния
билирубин и шистоцити в кръвната 
натривка като доказателство за
хемолиза.

 Ако теглото се повиши с ≥10% 
спрямо Ден 1-ви на цикъла и
пациентът е хипотензивен, веднага 
проверете за периферен оток, 
хипоалбуминемия и респираторни
симптоми, включително задух и
кашлица.

 Ако се подозира СКП, проверете за
понижение на кислородната 
сатурация и данни за белодробен
оток и/или серозни изливи.

Хемолитично-уремичен синдром (ХУС)
Пациентите, които получат ХУС степен 2 или по-висока, трябва да получат подходящи
поддържащи мерки и обемно заместване с проследяване на кръвна биохимия, пълна кръвна 
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картина и бъбречна функция (включително проследяване на серумния креатинин и/или eGFR)
до отзвучаване (вж. точка 4.4).

Таблица 2 Степенуване на ХУС и указания за овладяване

Степен на ХУС Дозиране на Lumoxiti

Степен 2
Данни за разрушаване на червени кръвни клетки
(RBC) (шистоцитоза) и лека степен на бъбречна
недостатъчност без клинични последствия

Отложете приложението до
възстановяване на хемолизата и серумния
креатинин до степен 1 или до изходното
ниво. 
При последваща поява преустановете
Lumoxiti.

Степен 3
Лабораторни находки с клинични последствия
(напр. хемолиза с прогресираща бъбречна
недостатъчност, петехии)

Преустановете Lumoxiti.
Степен 4
Животозастрашаващи последствия (напр.
кръвоизлив или тромбоза/емболия в ЦНС или
бъбречна недостатъчност)
Нежелани реакции, степенувани според Общите терминологични критерии за нежелани събития на 
Националния онкологичен институт (National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse 
Events, NCI CTCAE) версия 4.03.

Синдром на капилярна пропускливост (СКП)
Пациенти, които получат СКП степен 2 или по-висока, трябва да получат подходящи
поддържащи мерки, включително лечение с перорални или интравенозни кортикостероиди, с
проследяване на теглото, нивата на албумина и кръвното налягане до отзвучаване (вж. точка
4.4). 

Таблица 3 Степенуване на СКП и указания за овладяване

Степен на СКП Дозиране на Lumoxiti
Степен 2
Симптоматичен; показана интервенция

Отложете приложението до възстановяване
на симптомите.

Степен 3
Тежки симптоми; показана интервенция

Преустановете Lumoxiti.Степен 4
Животозастрашаващи последствия; показана 
спешна интервенция
Нежелани реакции, степенувани според Общите терминологични критерии за нежелани събития на 
Националния онкологичен институт (NCI CTCAE) версия 4.03.

Повишен креатинин
При пациенти с изходни стойности на серумния креатинин в нормални граници приложението
трябва да се отложи при повишения на креатинина от степен 2 или по-висока (стойности 
повече от 1,5 пъти над изходните или над горната граница на нормата). Lumoxiti трябва да се 
поднови след възстановяване до поне степен 1 (стойности 1,0 до 1,5 пъти над изходните или
между горната граница на нормата и 1,5 пъти горната граница на нормата).

При пациенти с изходни стойности на серумния креатинин от степен 1 или 2 приложението 
трябва да се отложи при повишения на креатинина до степен 3 или по-висока (стойности 
повече от 3 пъти над изходните или над горната граница на нормата). Lumoxiti трябва да се 
поднови след възстановяване до изходната степен или по-ниска.

Вижте точка 4.4 за информация за по-нататъшното проследяване и оценка.
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Специални популации

Старческа възраст
Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти в старческа възраст (≥65 години) 
(вж. „Проследяване на бъбречната функция“ в точка 4.4 и „Старческа възраст“ в точки 4.8 и
5.1).

Бъбречно увреждане
Не се препоръчва коригиране на дозата на Lumoxiti при пациенти с лека степен на бъбречно 
увреждане. Данните в подкрепа на употребата на моксетумомаб пазудотокс при умерена степен 
на бъбречно увреждане са ограничени. Моксетумомаб пазудотокс не е проучван при пациенти с
тежка степен на бъбречно увреждане (вж. „Проследяване на бъбречната функция“ в точка 4.4).

Чернодробно увреждане
Не се препоръчва коригиране на дозата на Lumoxiti при пациенти с лека степен на чернодробно
увреждане. Моксетумомаб пазудотокс не е проучван при пациенти с умерена или тежка степен 
на чернодробно увреждане (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация
Няма приложима употреба на Lumoxiti при деца на възраст от 0 до 18 години за лечение на
ККЛ.

Начин на приложение
Lumoxiti е за интравенозно приложение.

Разреденият разтвор се прилага интравенозно в продължение на 30 минути. Трябва да се 
използва комплект за инфузия със стерилен вграден филтър 0,22 микрона с ниска степен на
свързване с протеините. 

След инфузията линията за интравенозно приложение трябва да се промие с натриев хлорид
9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор със същата скорост на вливане. Това гарантира 
доставянето на пълната доза Lumoxiti.

За указания относно реконституирането и разреждането на лекарствения продукт преди 
приложение вижте точка 6.6.

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, 
изброени в точка 6.1

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост
За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният 
номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.

Хемолитично-уремичен синдром (ХУС)
ХУС се съобщава при пациенти, лекувани с Lumoxiti, и се характеризира с триадата от
микроангиопатична хемолитична анемия, тромбоцитопения и прогресираща бъбречна
недостатъчност (вж. точка 4.8). 

Lumoxiti трябва да се избягва при пациенти с минала анамнеза за тежка тромботична
микроангиопатия (TMA) или ХУС. Препоръчва се профилактично прилагане на течности по 
време на лечение с Lumoxiti (вж. точка 4.2). В Проучване 1 053, пациенти с брой тромбоцити
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≥100 000/mm3 са получавали ниска доза ацетилсалицилова киселина в Дни 1-ви до 8-ми от 
всеки 28-дневен цикъл за профилактика на бъбречна недостатъчност.

Кръвната биохимия и пълната кръвна картина трябва да се проследяват преди всяка доза и
както е клинично показано по време на лечението. Препоръчва се също и проследяване в 
средата на цикъла. Диагноза ХУС трябва да се има предвид при пациенти, които получат
хемолитична анемия, влошаване или внезапна поява на тромбоцитопения, влошаване на
бъбречната функция, повишение на билирубина и/или LDH и които имат данни за хемолиза въз 
основа на шистоцити в натривка от периферна кръв (вж. точка 4.2).

При забавяне на лечението събитията на ХУС може да бъдат животозастрашаващи с повишен
риск от прогресираща бъбречна недостатъчност, налагаща диализа. Ако се подозира ХУС,
трябва да се започнат подходящи поддържащи мерки, включително обемно заместване и
хемодинамично проследяване, като при клинично показание трябва да се има предвид
хоспитализация. При ХУС степен 2 лечението с Lumoxiti трябва да се отложи до отзвучаване и
трайно да се преустанови при ХУС степен ≥3 (вж. точка 4.2).

Синдром на капилярна пропускливост (СКП)
СКП се съобщава при пациенти, лекувани с Lumoxiti, и се характеризира с хипоалбуминемия, 
хипотония, симптоми на обемно претоварване и хемоконцентрация (вж. точка 4.8). 

Теглото и кръвното налягане на пациентите трябва да се проследява преди всяка инфузия с 
Lumoxiti и според клиничните показания по време на лечението. Пациентите трябва да се 
оценяват за признаци и симптоми на СКП, включително наддаване на тегло (≥10% от Ден 1 на 
настоящия цикъл), хипотония, периферен оток, задух или кашлица и белодробен оток и/или
серозни изливи. Освен това, следните промени в лабораторни показатели може да помогнат за 
установяването на СКП: хипоалбуминемия, повишен хематокрит, левкоцитоза и тромбоцитоза
(вж. точка 4.2).

При забавяне на лечението СКП може да бъде животозастрашаващ или летален. Пациентите
трябва да се съветват да потърсят незабавна медицинска помощ по всяко време на възникване 
на признаци или симптоми на СКП. Пациенти, които развият СКП, трябва да получат
подходящи поддържащи мерки, включително съпътстващо лечение с перорални или
интравенозни кортикостероиди, и хоспитализация, ако е клинично показано. При СКП степен 2
лечението с Lumoxiti трябва да се отложи до отзвучаване и трайно да се преустанови при СКП
степен ≥3 (вж. точка 4.2).

Проследяване на бъбречната функция
Пациенти, които получат ХУС, пациенти на възраст ≥65 години или с бъбречно увреждане на 
изходно ниво може да бъдат с повишен риск от влошаване на бъбречната функция след лечение
с Lumoxiti (вж. точка 4.8). Лечение с Lumoxiti не се препоръчва при пациенти с вече налично
тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс ≤29 ml/min).

Бъбречната функция трябва да се проследява преди всяка инфузия на Lumoxiti и според
клиничните показания по време на лечението. Приложението на Lumoxiti трябва да се отложи
при пациенти с повишения на креатинина степен ≥3 или след влошаване спрямо изходното
ниво с 2 или повече степени (вж. точка 4.2).

Реакции свързани с инфузията
Ако възникне тежка реакция, свързана с инфузията, инфузията на Lumoxiti трябва да се 
прекъсне и да се започне подходящо медикаментозно лечение. Перорален или интравенозен 
кортикостероид трябва да се прилага приблизително 30 минути преди възобновяване или преди 
следващата инфузия на Lumoxiti. Вижте точка 4.2 за информация относно премедикация за 
намаляване на риска от реакции, свързани с инфузията.
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Lumoxiti съдържа натрий
Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. може да се 
каже, че практически не съдържа натрий.

4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за взаимодействия. Моксетумомаб пазудотокс е рекомбинантен
имунотоксин, който се свързва специфично със CD22+ B клетките. Не се очакват 
фармакокинетични или фармакодинамични взаимодействия въз основа на механизма на 
действие на моксетумомаб пазудотокс.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал/контрацепция
Жени с детероден потенциал трябва да използват ефективна контрацепция по време на лечение
с моксетумомаб пазудотокс и най-малко още 30 дни след последната доза.

Бременност
Липсват данни при хора или животни за оценка на риска от употребата на моксетумомаб
пазудотокс по време на бременност. Въз основа на неговия механизъм на действие и
наблюдаваните нежелани находки на моксетумомаб пазудотокс при небременни женски
маймуни, включително загуба на тегло, може да се очаква моксетумомаб пазудотокс да 
предизвика майчина и ембриофетална токсичност, когато се прилага на бременна жена. 
Моксетумомаб пазудотокс не трябва да се използва по време на бременност освен ако
потенциалната полза не надхвърля потенциалния риск за фетуса.

Кърмене
Липсва информация относно наличието на моксетумомаб пазудотокс в кърмата, абсорбцията и
ефектите върху кърмачето или за ефектите върху образуването на кърма. Не може да се 
изключи риск за кърмачето. Трябва да се вземе решение дали да се преустанови кърменето или 
да се преустанови терапията с Lumoxiti, като се вземат предвид ползата от кърменето за детето 
и ползата от терапията за жената.

Фертилитет
Не са наблюдавани нежелани находки, свързани с моксетумомаб пазудотокс, по отношение на 
теглото или хистопатологията на репродуктивните органи след приложение на полово зрели
маймуни. Липсват данни за директно определяне на потенциалните ефекти върху фертилитета 
при хора (вж. точка 5.3).

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Lumoxiti не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с 
машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност
Общият профил на безопасност на Lumoxiti се основава на данни от 80 пациенти, от Проучване
1 053 (проучване фаза 3) 

Най-честите нежелани лекарствени реакции (НЛР) (≥20%) от всяка степен са оток (52,5%), 
гадене (35,0%), реакции свързани с инфузията (25,0%), хипоалбуминемия (21,3%) и повишени
трансаминази (21,3%). Най-честата НЛР степен 3 или 4 е ХУС (6,3%).

Нежелани реакции, водещи до трайно преустановяване на Lumoxiti, възникват при 10,0% от 
пациентите. Най-честата нежелана реакция, водеща до преустановяване на Lumoxiti е ХУС
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(5,0%). Нежеланата реакция, която най-често води до отлагане на дозата, е повишен серумен
креатинин (2,5%).

Списък на нежеланите реакции в табличен вид
НЛР са изброени по системо-органен клас (СОК) в MedDRA. В рамките на всеки СОК НЛР са
класирани по честота, като най-честите реакции са на първо място. В рамките на всяка 
категория по честота НЛР са представени по реда на намаляваща сериозност. Категорията по 
честота на всяка НЛР е определена като: много чести (≥1/10), чести (≥1/100 до <1/10), нечести 
(≥1/1 000 до <1/100), редки (≥1/10 000 до <1/1 000), много редки (<1/10 000), с неизвестна 
честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка). 

Таблица 4 Нежелани лекарствени реакции при пациенти с ККЛ, лекувани с
Lumoxiti (n=80)

СОК Нежелани реакции Категория по честота

Нарушения на кръвта и 
лимфната система

Хемолитичен уремичен 
синдром

Чести

Нарушения на метаболизма и 
храненето

Хипоалбуминемияa Много чести

Съдови нарушения Синдром на капилярна 
пропускливост

Чести

Стомашно-чревни 
нарушения

Гадене Много чести

Общи нарушения и ефекти 
на мястото на приложение

Отокb Много чести

Изследвания Повишени трансаминазиc Много чести
Повишен креатинин в кръвта Много чести

Наранявания, отравяния и 
усложнения, възникнали в 
резултат на интервенции

Реакция, свързана с 
инфузиятаd

Много чести

a Хипоалбуминемия: включва предпочитани термини (ПТ) „хипоалбуминемия“ и „понижен

албумин в кръвта“

b Оток: включва всички ПТ „периферен оток“, „оток“, „локализиран оток“, „оток на лицето“,

„периорбитален оток“ и „периферно подуване“

c Повишени трансаминази: включва „повишена аспартат аминотрансфераза“ и/или „повишена

аланин аминотрансфераза“

d Реакции, свързани с инфузията: включва всички събития, независимо от връзката, съобщени от

изследователя или ретроспективно определени като едновременно възникване на 2 или повече

събития с главоболие, замайване, хипотония, миалгия, пирексия, студени тръпки, гадене и/или

повръщане в деня на инфузия на проучваното лекарство

Описание на избрани нежелани реакции
ХУС
В Проучване 1 053 при пациенти с ККЛ, лекувани с Lumoxiti, ХУС възниква при 8,8% от
пациентите, включително степен 3 при 5,0% и степен 4 при 1,3%.

Медианата на времето до първата поява на ХУС е 33 дни (диапазон: 9-92), като той може да
възникне по време на всеки цикъл на лечение с Lumoxiti. Повечето случаи на ХУС възникват в
първите 9 дни (диапазон: 1-16) от цикъла на лечение. Медианата на времето до отзвучаване на
ХУС е 23,5 дни (диапазон: 2-44). Всички случаи отзвучават, включително тези, при които
Lumoxiti е преустановен.

Медианата на креатининовия клирънс в края на лечението (изчислен по Cockcroft-Gault) е по-
висока при пациентите без ХУС (89 ml/min, диапазон 42-195) в сравнение с пациентите с ХУС
(76 ml/min, диапазон 19-96).
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За клиничното овладяване на ХУС вижте точка 4.4.

СКП
В проучване 1 053 при пациенти с ККЛ, лекувани с Lumoxiti, СКП възниква при 8,8% от
пациентите, като повечето са степен 2. Наблюдавани са 2,5% събития от степен 4.

Медианата на времето до появата на СКП е 37 дни (диапазон: 5-92), като може да възникне по 
време на всеки цикъл на лечение. Повечето случаи на СКП възникват в първите 9 дни
(диапазон: 1 до 24) от цикъла на лечение. Всички СКП отзвучават, като медианата на времето
до отзвучаване е 36 дни (диапазон: 10-53).

За клиничното овладяване на СКП вижте точка 4.4.

Повишение на серумния креатинин
В Проучване 1 053, повишения на креатинина до максимум 3 пъти над горната граница на 
нормата се съобщават при 11,3% от пациентите. В края на лечението нивата на серумния
креатинин са в нормални граници при повечето (82,5%) пациенти. Нивата на серумния
креатинин остават повишени над степен 2 при 5% от пациентите, като двама от тези пациенти
имат ХУС степен 3 или 4.

Реакции, свързани с инфузията
Реакции, свързани с инфузията, съобщени от изследователя или ретроспективно определени 
като два или повече симптоми на главоболие, замайване, хипотония, миалгия, пирексия,
тръпки, гадене и/или повръщане в деня на лечение с проучваното лекарство, възникват при
25% от пациентите, включително степен 3 при 2,5% от пациентите. Реакции, свързани с
инфузията, може да възникнат по време на всеки цикъл на лечение с Lumoxiti (вж. точка 4.2).

Специални популации
Старческа възраст
В Проучване 1 053, 39% от пациентите, лекувани с Lumoxiti, са на възраст 65 или повече
години. Пациентите на възраст ≥65 години имат по-ниска медиана на креатининов клирънс на
изходно ниво и в края на лечението в сравнение с пациентите на възраст <65 години (съответно
78 и 69 ml/min спрямо 114 и 98 ml/min). 

Имуногенност
В проучване 1 053, 88% (70/80) от пациентите са положителни за ADA (преди или след 
лечението). Петдесет и осем процента (45/77) от пациентите са положителни за 
антилекарствени антитела (anti drug antibodies, ADAs) преди всяко лечение с моксетумомаб 
пазудотокс и 66% (49/74) от пациентите са положителни за ADAs по време на лечението. 
Неутрализиращите антитела срещу моксетумомаб пазудотокс са открити при 84% от 
пациентите (67/80) по всяко време. Не са установени клинично значими ефекти на ADA върху 
безопасността. Вижте Имуногенност в точка 5.2.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции
Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения 
продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за 
лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка 
подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в 
Приложение V.

4.9 Предозиране

Няма специфично лечение на предозирането на моксетумомаб пазудотокс. В случай на
предозиране пациентите трябва да се наблюдават внимателно за признаци или симптоми на
нежелани реакции, като незабавно трябва да се започне подходящо симптоматично лечение.
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5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: антинеопластични средства, други антинеопластични средства, 
ATC код: L01XC34

Механизъм на действие
Моксетумомаб пазудотокс е имунотоксин, насочен към CD22, предназначен да насочва 
цитотоксичното действие на трункирания Pseudomonas екзотоксин към клетки, които
експресират CD22 рецептора. CD22 е трансмембранен протеин с наличие, ограничено до B
лимфоцитите, с подобна или по-голяма плътност на рецептора в ККЛ клетките в сравнение с
нормалните B клетки. Неклиничните данни показват, че противораковата активност на
моксетумомаб пазудотокс се дължи на свързването на имунотоксина със CD22 експресиращи
туморни клетки, последвано от интернализация на комплекса Lumoxiti-CD22 и преработването 
му до освобождаване на активния PE38 екзотоксин. Екзотоксинът се транслокира в цитозола, 
където инактивира елонгационния фактор 2 (EF-2), като предизвиква инхибиране на
протеиновата синтеза, водещо до апоптична клетъчна смърт.

Фармакодинамични ефекти
При пациенти с ККЛ лечението с Lumoxiti води до намаление на циркулиращите CD19+ B 
клетки. В Проучване 1 053, циркулиращите CD19+ B клетки се намаляват с 89% спрямо
изходното ниво след първите три инфузии на Lumoxiti. Това намаление се поддържа в 
продължение на най-малко един месец след лечението.

Клинична ефикасност и безопасност
Ефикасността и безопасността на Lumoxiti са оценени в Проучване 1 053, многоцентрово
проучване фаза 3 с едно рамо, при пациенти с рецидивирала/рефрактерна ККЛ. Проучване
1 053 е проведено при пациенти с хистологично потвърдена ККЛ или ККЛ вариант, които са 
получили предходно лечение с най-малко 2 системни терапии, включително 1 с PNA, като
необходимостта от терапия се основава на най-малко един от следните критерии: неутрофили
<1,0x 109/l, тромбоцити <100 x 109/l, хемоглобин <10 g/dl или симптоматична спленомегалия.

От проучването са изключени пациенти, които са получавали химиотерапия, имунотерапия или
лъчетерапия в рамките на 4 седмици преди започване на лечението, пациенти с анамнеза за
алогенна костномозъчна трансплантация, пациенти с известни метастази в мозъка, отлепване на 
ретината или хороидеята или неконтролирано заболяване, включително неконтролирана
инфекция. Други критерии на изключване са анамнеза за тромбоемболия, известни вродени 
заболявания с хиперкоагулация, тромботична микроангиопатия/ХУС или клинични данни за 
тежка дисеминирана вътресъдова коагулация.

Включени са общо 80 пациенти - 77 с класическа ККЛ и 3 с ККЛ вариант. При първичния 
анализ медианата на възрастта е 60 (диапазон 34 до 84) години, 79% са мъже, а 94% са от 
европеидната раса. На изходно ниво 98% от пациентите имат функционален статус по ECOG 0 
или 1. Медианата на броя на предходните лечения е 3 (диапазон 2 до 11); всички пациенти са 
получили предходна терапия с PNA, включително 29% в комбинация с ритуксимаб. Най-
честите други предходни схеми на лечение са монотерапия с ритуксимаб (51%), интерферон 
алфа (25%) и инхибитор на BRAF (18%). На изходно ниво 33% (26/80) от пациентите имат 
нисък хемоглобин (<10 g/dl), 68% (54/80) от пациентите имат неутропения (<1,0 x 109/l), а 84% 

(67/80) от пациентите имат изходен брой тромбоцити <100 x 109/l. Почти половината (48%) от
пациентите имат увеличена слезка на изходно ниво. По време на скрининга 23,8% от 
пациентите имат налична инфекция, която е адекватно контролирана или отзвучала преди
започване на лечението.

Пациентите получават Lumoxiti 0,04 mg/kg като интравенозна инфузия в продължение на
30 минути в Дни 1-ви, 3-ти и 5-ти от всеки 28-дневен цикъл за максимум 6 цикъла или до
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документиране на пълен отговор (ПО), прогресия на заболяването, започване на алтернативна
терапия или неприемлива токсичност. Приблизително 63% от пациентите завършват 6 цикъла,
а 15% от пациентите завършват лечението преди 6 цикъла с документиране на ПО, отрицателен 
за минимална резидуална болест (minimal residual disease, MRD). Комисия за независим 
преглед (independent review committee, IRC) извършва оценка за ефикасност като използва
критерии от изследване на кръв, костен мозък и образни изследвания, адаптирани от предишни
проучвания на ККЛ и консенсусни ръководства.

Основният измерител за ефикасност в Проучване 1 053 е продължителен ПО, потвърден чрез
поддържане на хематологична ремисия (хемоглобин ≥11,0 g/dl, неутрофили ≥1.5 x 109/l и

тромбоцити ≥100 x 109/l без трансфузии или растежен фактор в продължение на най-малко
4 седмици) повече от 180 дни след ПО, оценен от IRC. 

Към времето на финалния анализ (дата на заключване на данните 29 април 2019 г.) медианата 
на проследяване е 24,6 месеца (диапазон 1 до 72). Резултатите от ефикасността от Проучване
1 053 са обобщени в Таблица 5.

Таблица 5 Резултати от ефикасността при пациенти с ККЛ в проучване 1 053

Финален анализ
IRC

(N=80)
Продължителен ПО, ПО с ХР, продължителност на ХР

Продължителен ПО (%) [95% CI] 36 [26, 48]

ПО с ХР ≥360 дни, (%) [95% CI] 33 [22, 44]

Продължителност на ХР от началото на ПО, медиана в
месеци [95% CI]

63 [36, 63]

ПО и време до ПО
CRa (%) [95% CI] 41 [30, 53]
Време до ПО, медиана в месеци [95% CI] 6 [5,7, 6,2]
Продължителност на ПО, медиана в месеци [95% CI] 63 [36, 63]

ХР, продължителност на ХР и време до ХР
Честота на ХР (%) [95% CI] 80 [70, 88] 
Време до ХР, медиана в месеци [95% CI] 1 [1,0, 1,2]
Продължителност на ХР от началото на ХР, медиана в
месеци [95% CI]

46 [26, 72]

ОО, Време до ОО, Продължителност на ОО
Честота на ОО (%) [95% CI] 75 [64, 84]
Време до ОО, медиана в
месеци [95% CI]

6 [5,7, 5,9]

Продължителност на ОО, медиана в месеци [95% CI] 67 [25, 67]
Частичен отговор (ЧО)b (%) 34
Стабилно заболяване (СЗ)c (%) 15

IRC = Оценка на Комисията за независим преглед; ХР = Хематологична ремисия , CI = Доверителен интервал;
ПО = Пълен отговор; ОО = Общ отговор;
a ПО се определя като изчистване на костния мозък от космати клетки при рутинно оцветяване с 

хематоксилин-еозин, рентгенографско отзвучаване на съществуваща преди това лимфаденопатия и/или 
органомегалия и хематологична ремисия

b ЧО се определя като ≥ 50% намаление или нормализиране (<500/mm3) на броя на лимфоцитите в 
периферна кръв, намаление на съществуваща преди това лимфаденопатия и/или органомегалия и 
хематологична ремисия.

c SD се определя като ≥ 50% намаление на броя на лимфоцитите в периферна кръв, намаление на 
съществуваща преди това лимфаденопатия и/или органомегалия и хематологична ремисия или 50% 
подобрение спрямо изходното ниво на хематологичните показатели, ако пациентът не отговаря на
критериите за хематологична ремисия.
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MRD е оценена от IRC чрез имунохистохимична оценка на биопсии на костен мозък. Към 
времето на финалния анализ от 33 пациенти, достигнали ПО според оценка на IRC, 82% (27/33) 
са MRD-отрицателни, а 26 от 29 пациенти (89,7%), достигнали продължителен ПО, са
MRD-отрицателни. Медианата на продължителност на ПО е 12,0 месеца за MRD-положителни
пациенти (n = 6) и 62,8 месеца за MRD-отрицателни пациенти (n = 27).

Предварително определените подгрупови анализи на първичната и вторичните крайни точки са
извършени за ITT популацията, включително възраст (<65 години, ≥65 години), пол, статус на 
слезката на изходно ниво (спленектомия, <14 cm, ≥14 cm), брой предходни лечения с PNA (1, 2, 
>2) и хистология на ККЛ (класическа, вариант). Анализите показват, че ефектът върху степента 
на продължителен ПО и степента на ПО в повечето оценени подгрупи съответства на 
резултатите в ITT популацията. При лица на възраст ≥65 години степента на продължителен
ПО е 19% (95% CI: 8%, 38%), а степента на ПО, оценена от IRC, е 26% (95% CI: 12%, 47%).
Има ограничени данни за подгрупите със спленектомия и ККЛ вариант. Не се съобщава за ПО;
2 от 4 пациенти в подгрупата със спленектомия и 1 от 3 пациенти в подгрупата с ККЛ вариант
постигат ЧО. 

Педиатрична популация

Европейската агенция по лекарствата освобождава от задължението за предоставяне на 
резултатите от проучвания с Lumoxiti във всички подгрупи на педиатричната популация при 
ККЛ (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

Друга информация
Този лекарствен продукт е разрешен за употреба при „извънредни обстоятелства“. Това 
означава, че поради рядкото разпространение на заболяването до момента не е било възможно 
да се получи пълна информация за този лекарствен продукт. Всяка година Европейската 
агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата информация и тази КХП съответно ще 
се актуализира.

5.2 Фармакокинетични свойства

Фармакокинетиката (ФК) на моксетумомаб пазудотокс е проучена при 68 пациенти с ККЛ с
дозa 0,04 mg/kg, приложена интравенозно в продължение на 30 минути в Дни 1, 3 и 5 от
28-дневния цикъл. ФК експозиция се увеличава след последващите инфузии в сравнение с
първата инфузия, което вероятно е свързано с изчерпването на злокачествените B клетки след
лечението с моксетумомаб пазудотокс и последващо намаление на CD22. Всички нива на 
най-ниска концентрация са незначителни, което показва, че няма системно кумулиране на
моксетумомаб пазудотокс.

Разпределение
Въз основа на некомпартментен ФК анализ и в съответствие с ограничение в екстрацелуларната
течност средния обемът на разпределение в Цикъл 1 Ден 5 е 6,06 l с интериндивидуална
вариабилност (CV) 46,3%.

Биотрансформация
Точният път, по който моксетумомаб пазудотокс се метаболизира, не е охарактеризиран. Както
други терапевтични протеини, очаква се моксетумомаб да се подложи на протеолитично 
разграждане до малки пептиди и аминокиселини чрез катаболитни пътища.

Елиминиране
Въз основа на некомпартментен ФК анализ изчисленият среден (CV%) системен клирънс на 
моксетумомаб пазудотокс в Цикъл 1 Ден 5 е съответно 4,8 l/hr (82,3%) и средният
елиминационен полуживот (t1/2) е 2,32 часа (обхват 0,17 до 57,4). Елиминационният полу-живот 
след първата доза (Цикъл 1 Ден 1) може да бъде оценен само при 6 от 68 пациенти (средна
t1/2=0,98 часа).

Ле
ка
рс
тв
ен

 пр
од
укт

 с 
не
ва
ли
дн
о р
аз
ре
ше
ни
е з
а у
по
тр
еб
а



13

Основните пътища на елиминиране на моксетумомаб пазудотокс се предполага че включват
CD22-медиирана интернализация и протеолиза или катаболизъм. Бъбречната екскреция 
не е проучвана за моксетумомаб пазеудотокс. Данните от подобно прекурсорно съединение 
показват, че непроменен протеин се екскретира с урината. Въпреки това, бъбречната екскреция 
не се очаква да бъде основен път на елиминиране поради големината на молекулата.

Специални популации
Възраст (34 до 84 години), пол, раса, лека степен на чернодробно увреждане (общ билирубин > 
ГГН до 1,5 x ГГН или АСАТ > ГГН; n=7) или лека степен на бъбречно увреждане (креатининов 
клирънс 60-89 ml/min; n=19) не оказват клинично значим ефект върху ФК на моксетумомаб
пазудотокс въз основа на некомпартиментен ФК анализ чрез ковариати. При дозиране спрямо 
телесното тегло се наблюдава тенденция на повишена експозиция с увеличаване на теглото Не 
се препоръчва коригиране на дозата за тези демографски показатели. 

Моксетумомаб пазудотокс не е проучван при пациенти с умерена или тежка степен на 
чернодробно увреждане (общ билирубин >1,5 ГГН или АСАТ = Всякакъв) и умерена или тежка
степен на бъбречно увреждане (креатининов клирънс ≤60 ml/min).

Имуногенност
Наблюдава се тенденция на намаляване на Cmax с повишен титър на ADA при по-късни цикли 
на лечение (цикъл 3 и повече); тези резултати обаче не са окончателни поради ограничението
на биоаналитичния метод за моксетумомаб пазудотокс при високи титри на ADA. 

5.3 Предклинични данни за безопасност

Канцерогенност и мутагенност
Не са провеждани проучвания за оценка на канцерогенния или генотоксичния потенциал на
моксетумомаб пазудотокс.

Токсичност при многократно прилагане
Моксетумомаб пазудотокс е проучван при дългоопашати макаци в продължение на 13 седмици.
В дози ≥10 пъти над препоръчителната доза за хора е наблюдавана микроскопски минимална
до умерена дегенерация на сърдечната тъкан без съответни промени в ЕКГ. В дози
приблизително 34 пъти над препоръчителната доза за хора са наблюдавани микроскопски 
данни за глиоза и аксонова дегенерация съответно в главния и гръбначния мозък заедно с
тремор.

Репродуктивна токсичност
Не са провеждани проучвания на фертилитета при животни с моксетумомаб пазудотокс. В едно
3-месечно проучване на токсичността при многократно прилагане на полово зрели
дългоопашати макаци не са наблюдавани нежелани находки в мъжките или женските
репродуктивни органи в дози приблизително 34 пъти над препоръчителната доза за хора.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Прах за концентрат
Натриев дихидроген фосфат монохидрат
Захароза
Глицин
Полисорбат 80
Натриев хидроксид

Разтвор (стабилизатор)
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Лимонена киселина монохидрат
Натриев цитрат
Полисорбат 80
Вода за инжекции

6.2 Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на 
посочените в точка 6.6.

Не са наблюдавани несъвместимости между Lumoxiti и 9 mg/ml (0,9%) натриев хлорид в
интравенозни сакове от поливинилхлорид или полиолефин.

Да не се прилага едновременно с други лекарствени продукти през една и съща интравенозна
линия.

6.3 Срок на годност

Неотворен флакон
4 години

Lumoxiti концентрат (т.е. реконституиран Lumoxiti прах за концентрат)
Lumoxiti концентрат трябва незабавно да се разреди допълнително.

От микробиологична гледна точка продуктът трябва да се използва незабавно, освен ако 
методът на реконституиране изключва риска от микробно замърсяване. Ако не се използва 
незабавно, времето и условията на съхранение в периода на използване са отговорност на 
потребителя.

Lumoxiti разтвор (т.е. разреден Lumoxiti концентрат в подготвения инфузионен сак)
Химическата и физическата стабилност в периода на използване е демонстрирана в 
продължение на 24 часа при 2°C - 8°C или 4 часа на стайна температура до 25°C.

От микробиологична гледна точка продуктът трябва да се употреби незабавно. Ако не се 
употреби незабавно, времето и условията за съхранение в периода на използване преди 
употреба са отговорност на потребителя и обикновено не трябва да надхвърлят 24 часа на 
2°C - 8°C, освен ако разреждането не е извършено при контролирани и валидирани асептични 
условия.

6.4 Специални условия на съхранение

Да се съхранява и транспортира в хладилник (2°C - 8°C).
Да не се замразява.
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

За условията на съхранение след реконституиране и разреждане на лекарствения продукт вижте 
точка 6.3.

6.5 Вид и съдържание на опаковката

Lumoxiti 1 mg прах за концентрат се доставя във флакон от стъкло тип 1 с еластомерна 
запушалка и алуминиева обкатка с тъмно синьо чупещо се капаче.

1 ml разтвор (стабилизатор) се доставя във флакон от стъкло тип 1 с еластомерна запушалка и 
алуминиева обкатка с тъмно сиво чупещо се капаче.
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Всяка опаковка Lumoxiti съдържа:
 2 флакона с прах за концентрат и 1 флакон с разтвор (стабилизатор) или
 3 флакона с прах за концентрат и 1 флакон с разтвор (стабилизатор)

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Само за еднократна употреба. Lumoxiti прах за концентрат трябва да се реконституира и
разреди от медицински специалист, като се използва асептична техника.

Стъпка 1: Изчислете дозата
 Изчислете дозата (mg) и броя флакони Lumoxiti прах за концентрат (1 mg/флакон) за

реконституиране. 

Броят на флаконите Lumoxiti прах за концентрат =  0,04 mg/kg x тегло на пациента (kg)

1 mg/флакон

o Не закръгляйте надолу при необходимост да се използва част от флакона. Например, 

човек с телесно тегло 55 kg ще има нужда от 3 флакона Lumoiti прах за концентрат.

 Индивидуализирайте дозирането въз основа на реалното телесно тегло на пациента преди

първата доза от първия цикъл на лечение.

o Промяна на дозата трябва да се прави между циклите само, когато се наблюдава

промяна на теглото над 10% от теглото, при което е изчислена първата доза от първия 

цикъл на лечение. Не трябва да се прави промяна на дозата по време на отделен цикъл.

Стъпка 2: Реконституирайте флаконите с Lumoxiti
Lumoxiti прах за концентрат трябва да се реконституира с вода за инжекции. Водата за 
инжекции не е включена в опаковката. 
В картонената опаковка на Lumoxiti е предоставен разтвор (стабилизатор) и той трябва да се 
добави към инфузионния сак преди добавяне на реконституирания прах за концентрат. Не
използвайте този разтвор (стабилизатор) за реконституиране на праха за концентрат.

 Реконституирайте всеки флакон Lumoxiti прах за концентрат с 1,1 ml вода за инжекции.

o Насочете водата за инжекции към стените на флакона, а не директно към

лиофилизирания прах. 

o Крайната концентрация на реконституирания Lumoxiti прах за концентрат (т.е. 

концентрат на Lumoxiti) във флакона е 1 mg/ml.

 Внимателно завъртете флакона до пълно разтваряне. Обърнете флакона, за да се уверите, че

цялото количество прах във флакона е разтворено. Не разклащайте.

 Проверете визуално дали реконституираният концентрат на Lumoxiti е бистър до слабо 

опалесцентен, безцветен до бледожълт и без видими частици. Не използвайте разтвора, ако

той е мътен, с променен цвят или съдържа частици.

След реконституиране, незабавно продължете с процеса на разреждане в Стъпки 3 и 4. Не 
съхранявайте реконституирания концентрат.

Стъпка 3: Подгответе инфузионния сак
Разтворът (стабилизатор) трябва да се добави само към инфузионния сак. Разтворът
(стабилизатор) трябва да се добави към инфузионния сак преди концентратът на Lumoxiti да е 
добавен.
Трябва да се използва само 1 флакон от разтвора (стабилизатор) на инфузионен сак. Всеки 
излишен флакон от разтвора (стабилизатора) трябва да се изхвърли.

 Вземете инфузионен сак с 50 ml натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор.

 Добавете 1 ml разтвор (стабилизатор) в инфузионния сак.
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o Внимателно обърнете сака, за да се смеси разтвора. Не разклащайте.

Стъпка 4: Добавете концентрата на Lumoxiti в инфузионния сак

Изтеглете необходимия обем (изчислен в Стъпка 1) концентрат на Lumoxiti от

реконституирания(те) флакон(и). 

 Инжектирайте концентрата на Lumoxiti от реконституирания(те) флакон(и) в

инфузионния сак, съдържащ 50 ml натриев хлорид 9 mg/ml (0.9%) инжекционен разтвор

и 1 ml разтвор (стабилизатор).

 Внимателно обърнете сака, за да се смеси разтворът. Не разклащайте.

 Визуално проверете разредения концентрат на Lumoxiti (т.е. разтвора Lumoxiti). Не 

използвайте, ако разтворът е мътен или съдържа частици.

След тази стъпка на разреждане приложете чрез инфузия разтвора на Lumoxiti (от готовия
инфузионен сак) незабавно (стъпка 5). 

Стъпка 5: Приложете Lumoxiti
 Незабавно приложете разтвора на Lumoxiti интравенозно в продължение на 30 минути. 

Използвайте инфузионен комплект със стерилен вграден филтър 0,22 микрона с ниска 

степен на свързване с протеините.

 Не смесвайте Lumoxiti и не го прилагайте като инфузия с други лекарствени продукти. 

 След инфузията промийте интравенозната линия с натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) 

инжекционен разтвор със същата скорост като инфузията. Това ще осигури доставянето на 

пълната доза Lumoxiti.

Изхвърляне
Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят 
в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Швеция

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/20/1522/001 2 флакона + 1 флакон
EU/1/20/1522/002 3 флакона + 1 флакон

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА 
УПОТРЕБА

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската 
агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

A. ПРОИЗВОДИТЕЛ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНОТО
ВЕЩЕСТВО И ПРОИЗВОДИТЕЛ(И), ОТГОВОРЕН(НИ) ЗА 
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ 

Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И 
УПОТРЕБА 

В. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА 
УПОТРЕБА

Г. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И 
ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Д. КОНКРЕТНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ 
СЛЕД РАЗРЕШАВАНЕ ЗА УПОТРЕБА ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ 
ОБСТОЯТЕЛСТВА
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A. ПРОИЗВОДИТЕЛ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО И 
ПРОИЗВОДИТЕЛ, ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДИ

Име и адрес на производителя на биологично активното вещество

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Dr, Boehringer-Gasse 5-11
A-1121 Vienna 
Австрия

Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаване на партидите

MedImmune Pharma B.V.
Lagelandseweg 78
Nijmegen
6545CG
Нидерландия

Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА И УПОТРЕБА

Лекарственият продукт се отпуска по ограничено лекарско предписание (вж. Приложение I: 
Кратка характеристика на продукта, точка 4.2).

В. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

• Периодични актуализирани доклади за безопасност (ПАДБ)

Изискванията за подаване на ПАДБ за този лекарствен продукт са посочени в списъка с 
референтните дати на Европейския съюз (EURD списък), предвиден в чл. 107в, ал. 7 от 
Директива 2001/83/ЕО, и във всички следващи актуализации, публикувани на европейския 
уебпортал за лекарства.

Притежателят на разрешението за употреба (ПРУ) трябва да подаде първия ПАДБ за този 
продукт в срок от 6 месеца след разрешаването за употреба.

Г. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА И ЕФЕКТИВНА УПОТРЕБА 
НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

• План за управление на риска (ПУР)

Притежателят на разрешението за употреба (ПРУ) трябва да извършва изискваните дейности и 
действия, свързани с проследяване на лекарствената безопасност, посочени в одобрения ПУР, 
представен в Модул 1,8.2 на разрешението за употреба, както и във всички следващи одобрени 
актуализации на ПУР.

Актуализиран ПУР трябва да се подава:
 по искане на Европейската агенция по лекарствата;
 винаги, когато се изменя системата за управление на риска, особено в резултат на

получаване на нова информация, която може да доведе до значими промени в 
съотношението полза/риск, или след достигане на важен етап (във връзка с 
проследяване на лекарствената безопасност или свеждане на риска до минимум).
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Д. КОНКРЕТНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ СЛЕД 
РАЗРЕШАВАНЕ ЗА УПОТРЕБА ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Това е разрешение за употреба при извънредни обстоятелства и съгласно чл. 14, ал. 8 от 
Регламент (ЕО) № 726/2004 в определения срок ПРУ трябва да проведе следните мерки:

Описание Срок
Неинтервенционално PASS: За да се оцени допълнително безопасността и 
ефикасността на моксетумомаб пазудотокс при рутинна клинична практика за 
лечение на пациенти с рецидивирала или рефрактерна ККЛ (които са 
получили най-малко 2 предходни системни терапии, включително предходно 
лечение с (PNA), ПРУ трябва да проведе и да подаде/предостави резултатите 
от проучването въз основа на данните от регистъра на заболяването при 
пациенти с ККЛ съгласно съгласувания протокол.

Годишно, 
като част от 
годишната 
преоценка

Ле
ка
рс
тв
ен

 пр
од
укт

 с 
не
ва
ли
дн
о р
аз
ре
ше
ни
е з
а у
по
тр
еб
а



20

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКА
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A. ДАННИ ВЪРХУ ОПАКОВКАТА
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ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА ОПАКОВКА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Lumoxiti 1 mg прах за концентрат и разтвор за инфузионен разтвор
моксетумомаб пазудотокс

2. ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Един флакон с прах съдържа 1 mg моксетумомаб пазудотокс. 
След реконституиране с вода за инжекции всеки флакон съдържа 1 mg/ml моксетумомаб
пазудотокс. 

3. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Помощни вещества:

Прах за концентрат
Натриев дихидроген фосфат монохидрат
Захароза
Глицин
Полисорбат 80
Натриев хидроксид

Разтвор (стабилизатор)
Лимонена киселина монохидрат
Натриев цитрат
Полисорбат 80
Вода за инжекции

4. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

Прах за концентрат и разтвор за инфузионен разтвор
2 флакона с прах за концентрат
3 флакона с прах за концентрат
1 флакон с разтвор (стабилизатор) – добавя се само в сака с натриев хлорид

5. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Интравенозно приложение след реконституиране и разреждане
Преди употреба прочетете листовката.

6. СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
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7. ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява и транспортира в хладилник (2°C - 8°C)
Да не се замразява.
Съхранявайте в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

10. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА 
ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11. ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Швеция

12. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/20/1522/001 2 флакона + 1 флакон
EU/1/20/1522/002 3 флакона + 1 флакон

13. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида:

14. НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16. ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

Прието е основание да не се включи информация на Брайлова азбука

17. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Двуизмерен баркод с включен уникален идентификатор.
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18. УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

PC
SN
NN
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МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ 
ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

ФЛАКОН С ПРАХ

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Lumoxiti 1 mg прах за концентрат
моксетумомаб пазудотокс
i.v. след реконституиране и разреждане

2. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

EXP

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

5. СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

6. ДРУГО

AstraZeneca
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МИНИМУМ ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖАТ МАЛКИТЕ ЕДИНИЧНИ 
ПЪРВИЧНИ ОПАКОВКИ

ФЛАКОН С РАЗТВОР (СТАБИЛИЗАТОР) 

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Разтвор (стабилизатор)
Lumoxiti

2. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

3. ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

EXP

4. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot

5. СЪДЪРЖАНИЕ КАТО МАСА, ОБЕМ ИЛИ ЕДИНИЦИ

1 ml

6. ДРУГО

Добавя се само в сака с натриев хлорид
AstraZeneca
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Б. ЛИСТОВКА
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Листовка: информация за пациента

Lumoxiti 1 mg прах за концентрат и разтвор за инфузионен разтвор
моксетумомаб пазудотокс (moxetumomab pasudotox)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото 
установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като 
съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани 
реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнат да Ви прилагат това 
лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
 Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. 
 Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или 

медицинска сестра.
 Това лекарство е предписано лично на Вас.
 Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази 
листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Lumoxiti и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да Ви се приложи Lumoxiti
3. Как ще Ви се прилага Lumoxiti
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Lumoxiti
6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Lumoxiti и за какво се използва

Какво представлява Lumoxiti 
Lumoxiti съдържа активното вещество моксетумомаб пазудотокс.

За какво се използва Lumoxiti 
Lumoxiti се използва самостоятелно за лечение на рядък рак, наречен косматоклетъчна 
левкемия (ККЛ), при който костният мозък произвежда анормални (различни от обичайните)
бели кръвни клетки. То е предназначено за употреба при възрастни, когато:
 ракът е рецидивирал или
 предишно лечение не действа. 
Lumoxiti е за пациенти, които са получили най-малко 2 други лечения на ККЛ, включително
лекарство, наречено аналог на пуриновите нуклеозиди.

Как действа Lumoxiti 
Lumoxiti действа като се прикрепя към клетки, които имат протеин, наречен CD22. Клетките 
при ККЛ имат този протеин. След  прикрепяне към ККЛ клетки, лекарството доставя в
клетките вещество, което причинява смъртта им.

2. Какво трябва да знаете, преди да Ви се приложи Lumoxiti

Не използвайте Lumoxiti:
 ако сте алергични към моксетумомаб пазудотокс или към някоя от останалите съставки на 

това лекарство (изброени в точка 6).
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Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Lumoxiti, ако:
 сте имали заболяване на кръвоносните съдове и бъбреците, нареченo

хемолитично-уремичен синдром (ХУС). ХУС e сериозна нежелана реакция на Lumoxiti 
(вж. точка 4).

 сте имали образуване на съсиреци в малки кръвоносни съдове, поради заболяване 
наречено тежка тромботична микроангиопатия (ТМА).

 сте имали състояние, при което течност изтича от малките кръвоносни съдове в 
организма Ви, наречен синдром на нарушена капилярна пропускливост (CLS). Това е
сериозна нежелана реакция на Lumoxiti (вж. точка 4).

 имате проблеми с бъбреците.

Пациентите, които преди това са имали някое от горните състояния, могат да бъдат изложени 
на по-голям риск от тяхното повтаряне, докато са подложени на лечение с Lumoxiti. Ако 
мислите, че нещо от горните се отнася до Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар,
фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате това лекарство. 

Изследвания и проверки
Преди и по време на лечение с Lumoxiti, Вашият лекар може да проверява Вашето кръвно 
налягане, да проследява теглото Ви и да извършва някои изследвания. Например кръвни
изследвания и изследвания на урина може да се изискат, за да се провери колко добре 
функционират Вашите бъбреци.

Деца и юноши
Lumoxiti не трябва да се изпoлзва при деца и юноши тъй като не е проучван при тези пациенти 
с ККЛ на възраст под 18 години поради изключителна рядкост на ККЛ в тези възрастови групи.

Други лекарства и Lumoxiti
Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да 
приемате други лекарства.

Контрацепция, бременност и кърмене
Контрацепция
Трябва да използвате ефективен метод за предпазване от забременяване, ако сте жена, която
може да забременее, докато се лекува с Lumoxiti. Трябва да продължите да използвате метод за 
предпазване от забременяване в продължение на най-малко 30 дни след последната Ви доза.
Обсъдете с Вашия лекар най-подходящите методи за предпазване от забременяване.

Бременност
Кажете на Вашия лекар, ако сте бременна, смятате че може да сте бременна или планирате да 
забременеете. Това е необходимо, защото Lumoxiti може да увреди нероденото Ви бебе. 
 Не използвайте Lumoxiti по време на бременност, освен ако Вие и Вашият лекар сте на 

мнение, че това е най-доброто лекарство за Вас.
 Ако забременеете по време на лечение с Lumoxiti - незабавно информирайте Вашия лекар 

или медицинска сестра.

Кърмене
Кажете на Вашия лекар, ако кърмите или планирате да кърмите. Не е известно дали Lumoxiti
преминава в кърмата. 
 Вие и Вашият лекар трябва да решите какво е най-добро за Вас и за Вашето бебе. 
 Това може да означава, че няма да кърмите и ще получавате Lumoxiti или че ще кърмите и

няма да получавате Lumoxiti.
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Шофиране и работа с машини
Няма вероятност Lumoxiti да засегне способността Ви за шофиране и работа с машини. Ако
обаче чувствате, че не сте способни да се концентрирате достатъчно добре и да реагирате 
бързо, бъдете внимателни, когато шофирате или работите с машини.

Lumoxiti съдържа натрий
Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза, т.е. може да се каже, че 
практически не съдържа натрий.

3. Как ще се прилага Lumoxiti

Това лекарство трябва да се реконституира и разреди от медицински специалист. Lumoxiti ще
Ви се прилага в болница или клиника от опитен лекар или медицинска сестра.

Лекарят ще приготви дозата, която е правилна за Вас въз основа на Вашето тегло.

Вашият лекар или медицинска сестра ще Ви приложат Lumoxiti чрез инфузия (капково) във
вена (интравенозно) в продължение на 30 минути в дни 1-ви, 3-ти и 5-ти от всеки 28-дневен
цикъл на лечение. Може да получите до 6 цикъла на лечение. Вашият лекар ще реши от колко
цикъла на лечение имате нужда.

Преди всяка инфузия с Lumoxiti ще Ви се дават други лекарства, които да помогнат за 
намаляване на нежеланите реакции свързани с инфузията (вж. точка 4).

Ще Ви бъдат приложени течности чрез инфузия преди и след всяка Lumoxiti инфузия, които ще 
помогнат за предотвратяване на ХУС. ХУС е сериозна нежелана реакция на това лекарство (вж. 
точка 4). Важно е да пиете 2 до 3 литра течности всеки ден по време на първите 8 дни от всеки 
28-дневен цикъл на лечение според препоръките на Вашия лекар.

Ако пропуснете часа си за приложение на Lumoxiti

Обадете се веднага на Вашия лекар, за да си назначите нов час. Много е важно да не 
пропускате доза от това лекарство.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте 
Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не 
всеки ги получава. 

Lumoxiti, може да причини някои сериозни нежелани реакции. Кажете веднага на Вашия
лекар или медицинска сестра, ако имате някоя от следните нежелани реакции, защото
може да се наложи те да бъдат лекувани, а Вашето лечението с Lumoxiti може да бъде 
необходимо да се отложи или да се спре:
 Диария с кръв, стомашна болка, повръщане, повишена температура, умора, объркване

намаление на количеството на урината или тъмна урина, или необичайно кървене или 
насиняване. Това може да са симптоми на заболяване на кръвоносните съдове и 
бъбреците наречено хемолитично-уремичен синдром (ХУС) (чести [може да засегнат до 1 
на 10 души]).

 Бързо наддаване на тегло, ниско кръвно налягане, замайване или световъртеж, подуване
на ръцете или краката, задух или кашлица. Това може да са симптоми на кръвотечение от 
малките кръвоносни съдове в тялото наречено синдром на нарушена капилярна 
пропускливост (CLS) (чести[може да засегнат до 1 на 10 души]).
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 Реакции по време на инфузията може да възникнат по всяко време по време на
провеждане на инфузия или във всеки цикъл на лечение (много чести [може да засегнат 
повече от 1 на 10 души]). Симптомите може да са главоболие, замайване, ниско кръвно 
налягане, мускулна болка, повишена температура, студени тръпки, гадене или
повръщане.

Други нежелани реакции: 

Много чести (може да засегнат над 1 на 10 души):
 подуване на лицето, очите, ръцете и краката (едем)
 намалено количество на протеин наречен албумин в кръвта,
 повишени нива на чернодробни ензими
 повишени нива на креатинин в кръвта
 гадене

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или
медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани 
реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за 
съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете 
своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Lumoxiti

Lumoxiti ще Ви се прилага в болница или клиника и медицинския специалист ще бъде 
отговорен за неговото съхранение. Детайлите по съхранението са както следва:

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на флакона и
картонена опаковка след „Годен до:/EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от 
посочения месец.

Неотворени флакони:
 Да се съхранява и транспортира в хладилник (2°C - 8°C).
 Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да предпазите от светлина.
 Да не се замразява.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят 
в съответствие с местните изисквания.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Lumoxiti
 Активното вещество е моксетумомаб пазудотокс. Всеки флакон с прах съдържа 1 mg 

моксетумомаб пазудотокс. След реконституирането (разтварянето) с вода за инжекции, 
всеки флакон съдържа 1 mg/ml моксетумомаб пазудотокс.

 Другите съставки в праха са натриев дихидроген фосфат монохидрат, захароза, глицин, 
полисорбат 80 и натриев хидроксид (вижте точка 2 ‘Lumoxiti съдържа натрий‘).

 Разтворът (стабилизатор) съдържа лимонена киселина монохидрат, натриев цитрат,
полисорбат 80 и вода за инжекции.
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Как изглежда Lumoxiti и какво съдържа опаковката

Lumoxiti е прах за концентрат и разтвор за разтвор за инфузия.
 Прахът за концентрат е бял до почти бял прах.
 Разтворът (стабилизатор) е безцветен до бледожълт, бистър разтвор.

Всяка опаковка Lumoxiti съдържа или:
 2 флакона с прах за концентрат и 1 флакон с разтвор (стабилизатор) или
 3 флакона с прах за концентрат и 1 флакон с разтвор (стабилизатор)

Прахът за концентрат и разтворът (стабилизатор) се предоставят в отделни стъклени флакони
със запушалка и алуминиевo запечатване.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба
AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Швеция

Производител
MedImmune Pharma B.V.
Lagelandseweg 78
Nijmegen
6545CG
Нидерландия

За информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на 
притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien
AstraZeneca S.A./N.V.
Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva
UAB AstraZeneca Lietuva
Tel: +370 5 2660550

България
АстраЗенека България ЕООД
Тел.: +359 24455000

Luxembourg/Luxemburg
AstraZeneca S.A./N.V.
Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
Tel: +420 222 807 111

Magyarország
AstraZeneca Kft.
Tel.: +36 1 883 6500

Danmark
AstraZeneca A/S
Tlf: +45 43 66 64 62

Malta
Associated Лекарство Co. Ltd
Tel: +356 2277 8000

Deutschland
AstraZeneca GmbH
Tel: +49 41 03 7080

Nederland
AstraZeneca BV
Tel: +31 79 363 2222

Eesti
AstraZeneca 
Tel: +372 6549 600

Norge
AstraZeneca AS
Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα
AstraZeneca A.E.
Τηλ: +30 210 6871500

Österreich
AstraZeneca Österreich GmbH
Tel: +43 1 711 31 0
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España
AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.
Tel: +34 91 301 91 00

Polska
AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 245 73 00

France
AstraZeneca
Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal
AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.
Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska
AstraZeneca d.o.o.
Tel: +385 1 4628 000

Ireland
AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC
Tel: +353 1609 7100

România
AstraZeneca Pharma SRL
Tel: +40 21 317 60 41

Slovenija
AstraZeneca UK Limited
Tel: +386 1 51 35 600

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
AstraZeneca AB, o.z.
Tel: +421 2 5737 7777 

Italia
AstraZeneca S.p.A.
Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland
AstraZeneca Oy
Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος
Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ
Τηλ: +357 22490305

Sverige
AstraZeneca AB
Tel: +46 8 553 26 000

Latvija
SIA AstraZeneca Latvija
Tel: +371 67377100

United Kingdom
AstraZeneca UK Ltd
Tel: +44 1582 836 836

Дата на последно преразглеждане на листовката

Това лекарство е разрешено за употреба при „извънредни обстоятелства“. Това означава, че 
поради рядкото разпространение на болестта до момента не е било възможно да се получи пълна 
информация за лекарството.Всяка година Европейската агенция по лекарствата ще извършва 
преглед на новата информация за лекарството и тази листовка съответно ще се актуализира.

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция 
по лекарствата: http://www.ema.europa.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Начин на приложение
Lumoxiti е за интравенозно приложение.

Lumoxiti прах за концентрат трябва да се реконституира и разреди от медицински специалист,
като се използва асептична техника.

Стъпка 1: Изчислете дозата
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 Изчислете дозата (mg) и броя флакони Lumoxiti прах за концентрат (1 mg/флакон) за

реконституиране. 

                             Броят на флаконите Lumoxiti прах за концентрат =  0,04 mg/kg x тегло на пациента (kg)

1 mg/флакон 

o Не закръгляйте надолу при необходимост да се използва част от флакона. Например, 

човек с телесно тегло 55 kg ще има нужда от 3 флакона Lumoxiti прах за концентрат.

 Индивидуализирайте дозирането въз основа на реалното телесно тегло на пациента преди

първата доза от първия цикъл на лечение.

o Промяна на дозата трябва да се прави между циклите само, когато се наблюдава

промяна на теглото над 10% от теглото, при което е изчислена първата доза от първия 

цикъл на лечение. Не трябва да се прави промяна на дозата по време на отделен цикъл.

Стъпка 2: Реконституирайте флаконите с Lumoxiti
Lumoxiti прах за концентрат трябва да се реконституира с вода за инжекции. Водата за 
инжекции не е включена в опаковката. 
В картонената опаковка на Lumoxiti е предоставен разтвор (стабилизатор) и той трябва да се 
добави към инфузионния сак преди добавяне на реконституирания прах за концентрат. Не
използвайте този разтвор (стабилизатор) за реконституиране на праха за концентрат.

 Реконституирайте всеки флакон Lumoxiti прах за концентрат с 1,1 ml вода за инжекции.

o Насочете водата за инжекции към стените на флакона, а не директно към

лиофилизирания прах. 

o Крайната концентрация на реконституирания Lumoxiti прах за концентрат на (т.е. 

концентрат на Lumoxiti) във флакона е 1 mg/ml.

 Внимателно завъртете флакона до пълно разтваряне. Обърнете флакона, за да се уверите, че

цялото количество прах във флакона е разтворено. Не разклащайте.

 Проверете визуално дали реконституираният концентрат Lumoxiti е бистър до слабо 

опалесцентен, безцветен до бледожълт и без видими частици. Не използвайте разтвора, ако

той е мътен, с променен цвят или съдържа някакви частици.

След реконституиране, незабавно продължете с процеса на разреждане в Стъпки 3 и 4. Не 
съхранявайте реконституирания концентрат.

Стъпка 3: Подгответе инфузионния сак
Разтворът (стабилизатор) трябва да се добави само към инфузионния сак. Разтворът 
(стабилизатор) трябва да се добави към инфузионния сак преди концентратът на Lumoxiti да е 
добавен. Трябва да се използва само 1 флакон от разтвора (стабилизатор) на инфузионен сак. 
Всеки излишен флакон(и) от разтвора (стабилизатора) трябва да се изхвърли.

 Вземете инфузионен сак с 50 ml натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор.

 Добавете 1 ml разтвор (стабилизатор) в инфузионния сак.

o Внимателно обърнете сака, за да се смеси разтвора. Не разклащайте.

Стъпка 4: Добавете концентрата на Lumoxiti в инфузионния сак

Изтеглете необходимия обем (изчислен в Стъпка 1) концентрат на Lumoxiti от

реконституирания(те) флакон(и). 

 Инжектирайте концентрата на Lumoxiti от реконституирания (те) флакон(и) в

инфузионния сак, съдържащ 50 ml натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор

и 1 ml разтвор (стабилизатор).

 Внимателно обърнете сака, за да се смеси разтворът. Не разклащайте.

 Визуално проверете разредения концентрат на Lumoxiti (т.е. разтвора Lumoxiti). Не 

използвайте, ако разтворът е мътен или съдържа някакви частици.
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След тази стъпка на разреждане приложете чрез инфузия разтвора на Lumoxiti (от готовия
инфузионен сак) незабавно (стъпка 5). 

Стъпка 5: Приложете Lumoxiti
Lumoxiti е за интравенозно приложение.
 Незабавно приложете разтвора на Lumoxiti интравенозно в продъжение на 30 минути. 

Използвайте инфузионен комплект със стерилен вграден филтър 0,22 микрона с ниска 

степен на свързване с протеините.

 Не смесвайте Lumoxiti и не го прилагайте като инфузия с други лекарствени продукти. 

 След инфузията промийте интравенозната линия с натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) 

инжекционен разтвор със същата скорост като инфузията. Това ще осигури доставянето на 

пълната доза Lumoxiti.

Изхвърляне
Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят 
в съответствие с местните изисквания.

Условия на съхранение

Да се съхранява и транспортира в хладилник (2°C - 8°C).
Да не се замразява.
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

За условия за съхранение след реконституция и разреждане на лекарствения продукт, вижте 
долу точка срок на годност. 

Срок на годност

Lumoxiti е само за еднократно приложение.

Неотворен флакон:
 4 години

Lumoxiti концентрат (т.е. реконституиран Lumoxiti прах за концентрат):
 Lumoxiti концентрат трябва незабавно да се разреди допълнително.
 От микробиологична гледна точка продуктът трябва да се използва незабавно, освен ако 

методът на реконституиране изключва риска от микробно замърсяване. Ако не се използва 
незабавно, времето и условията на съхранение в периода на използване са отговорност на 
потребителя.

Lumoxiti разтвор (т.е. разреден Lumoxiti концентрат в подготвения инфузионен сак):
 След разреждането на концентрата Lumoxiti, приложете чрез инфузия разтвора на Lumoxiti

(в подготвения инфузионен сак) незабавно.
 Общото време от началото на реконституиране на флакона Lumoxiti прах за концентрат до 

началото на инфузията не трябва да надхвърля 4 часа на стайна температура (до 25°C).
 Ако инфузионният сак не се използва незабавно, съхранявайте в хладилник (2°C до 8°C) и

го използвайте в рамките на 24 часа от първото пробиване на флакона Lumoxiti прах за 
концентрат. Да не се замразява и разклаща. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТНОСНО ИЗДАВАНЕТО НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА ПРИ
ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ 

ПО ЛЕКАРСТВАТА
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Заключения, представени от Европейската агенция по лекарствата ,относно:

 Разрешение за употреба при извънредни обстоятелства

Предвид заявлението, CHMP е на мнение, че съотношението полза/риск е благоприятно, за да

се препоръча издаване на разрешение за употреба при извънредни обстоятелства, както е 

обяснено по-подробно в Европейския публичен оценъчен доклад.
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