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ANEKS I

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
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Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie 
zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu 
medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak 
zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lumoxiti 1 mg proszek do koncentratu i roztwór, do sporządzania roztworu do infuzji.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka z proszkiem do koncentratu zawiera 1 mg moksetumomabu pasudotoksu.

Po rekonstytucji przy użyciu wody do wstrzykiwań końcowe stężenie moksetumomabu pasudotoksu 
w fiolce wynosi 1 mg/ml. 

Moksetumomab pasudotoks jest wytwarzany w komórkach Escherichia coli w technologii 
rekombinacji DNA.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Lumoxiti 1 mg proszek do koncentratu i roztwór, do sporządzania roztworu do infuzji.

Proszek do koncentratu: liofilizowany proszek w kolorze od białego do białawego.

Roztwór (stabilizator): przeźroczysty roztwór w kolorze bezbarwnym do lekko żółtego, o pH 6.0.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Lumoxiti jest wskazany w monoterapii w leczeniu dorosłych pacjentów z 
nawracającą lub oporną na leczenie białaczką włochatokomórkową (ang. hairy cell leukaemia, HCL)
po otrzymaniu co najmniej dwóch wcześniejszych terapii systemowych, w tym leczenia analogiem 
nukleozydów purynowych (ang. purine nucleoside analogue, PNA).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie powinno być rozpoczynane i nadzorowane przez lekarza doświadczonego w stosowaniu 
przeciwnowotworowych produktów leczniczych.

Dawkowanie
Zalecana dawka produktu leczniczego Lumoxiti wynosi 0,04 mg/kg mc., podawana w 30-minutowej 
infuzji dożylnej w 1., 3. i 5. dniu każdego 28-dniowego cyklu. Pacjenci powinni kontynuować 
leczenie przez maksymalnie 6 cykli lub do wystąpienia progresji choroby bądź niemożliwych do 
zaakceptowania działań toksycznych. Leczenie można przerwać w zależności od decyzji lekarza, jeśli 
pacjent osiągnie odpowiedź całkowitą (ang. complete response, CR) bez minimalnej choroby 
resztkowej (ang. minimal residual disease, MRD) przed ukończeniem 6 cykli.

Nawodnienie
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U pacjentów ważących ponad 50 kg, przed i po każdej infuzji produktu Lumoxiti należy dożylnie
podać 1 l roztworu izotonicznego (np. roztworu dekstrozy o stężeniu 50 mg/ml [5%] i chlorku sodu o 
stężeniu 9 mg/ml [0,9%] lub 4,5 mg/ml [0,45%] w postaci roztworu do wstrzykiwań) w infuzji 
trwającej 2-4 godzin. Pacjenci ważący mniej niż 50 kg wymagają podania objętości 0,5 l.

Pacjenci powinni być odpowiednio nawodnieni. Zaleca się pacjentom wypijanie 3 l doustnych płynów 
na dobę, od 1. do 8. dnia każdego 28-dniowego cyklu. U pacjentów o masie ciała poniżej 50 kg zaleca 
się wypijanie 2 l na dobę. 

Należy monitorować bilans płynów, aby uniknąć przewodnienia organizmu (patrz punkt 4.4).

Premedykacja
Na 30-90 minut przed każdą infuzją produktu Lumoxiti konieczna jest premedykacja doustnym lekiem 
przeciwhistaminowym (np. hydroksyzyną lub difenhydraminą), lekiem przeciwgorączkowym (np.
paracetamolem) i antagonistą receptora histaminowego H2 (np. ranitydyną, famotydyną lub 
cymetydyną).

W przypadku wystąpienia ciężkiej reakcji związanej z infuzją, patrz punkt 4.4. zawierający dalsze 
instrukcje postępowania.

Dostosowanie dawki
Leczenie produktem Lumoxiti należy wstrzymać i (lub) zakończyć w celu opanowania działań 
niepożądanych zgodnie z podanymi niżej informacjami.

Zespół hemolityczno-mocznicowy (ZHM, z ang. haemolytic uremic syndrome, HUS) i zespół 
przesiąkania włośniczek (ZPW, z ang. capillary leak syndrome, CLS) rozpoznaje się na podstawie 
obrazu klinicznego (patrz Tabela 1).

Tabela 1 Monitorowanie pod kątem ZHM i ZPW

ZHM ZPW

Monitorowany 
parametr

Przed każdą infuzją należy sprawdzić:
 Stężenie hemoglobiny
 Liczbę płytek krwi
 Stężenie kreatyniny w surowicy
 LDH
 Stężenie bilirubiny pośredniej

Przed każdą infuzją należy skontrolować:
 Masę ciała
 Ciśnienie krwi
 Stężenie albuminy

Ocena

Należy rozważyć rozpoznanie ZHM, 
jeśli:
 Stężenie hemoglobiny zmniejszy 

się o 1 g/dl lub liczba płytek krwi 
wynosi < 25 000/mm3 bez związku 
z chorobą podstawową
i

 Stężenie kreatyniny zwiększy się 
do stopnia 2. (1,5- do 3-krotności 
wartości wyjściowej lub górnej 
granicy normy)

Jeśli na podstawie powyższych 
wartości podejrzewa się występowanie
ZHM, należy niezwłocznie oznaczyć 
wartość LDH i bilirubiny pośredniej we 
krwi oraz obecność schistocytów w 
rozmazie krwi świadczącą o 
występowaniu hemolizy.

 Jeśli masa ciała zwiększy się o ≥10% 
od 1. dnia cyklu i u pacjenta 
występuje hipotensja, należy 
niezwłocznie sprawdzić 
występowanie obrzęków 
obwodowych, hipoalbuminemii i 
objawów oddechowych, w tym 
duszności i kaszlu.

 W przypadku podejrzewania ZPW
należy sprawdzić, czy nie występuje 
zmniejszona saturacja tlenem oraz 
objawy świadczące o obrzęku płuc i 
(lub) wysięki surowicze.
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Zespół hemolityczno-mocznicowy (ZHM)
Pacjenci, u których wystąpi ZHM stopnia 2. lub wyższego powinni otrzymać odpowiednie środki
podtrzymujące i uzupełnianie płynów, z monitorowaniem parametrów biochemicznych krwi, 
morfologii krwi i czynności nerek (w tym z monitorowaniem stężenia kreatyniny w surowicy i (lub) 
eGFR) aż do ustąpienia objawów (patrz punkt 4.4).

Tabela 2 Stopnie nasilenia ZHM i wytyczne dotyczące postępowania

Stopień nasilenia ZHM Dawkowanie produktu Lumoxiti

Stopień 2.
Dowody świadczące o zniszczeniu krwinek 
czerwonych (schistocytoza) i łagodna niewydolność 
nerek bez następstw klinicznych

Opóźnić podanie dawki do czasu, gdy 
hemoliza i stężenie kreatyniny w surowicy 
powrócą do nasilenia stopnia 1. lub do stanu 
wyjściowego. 
Zakończyć leczenie produktem Lumoxiti po 
ponownym wystąpieniu zdarzenia.

Stopień 3.
Wyniki badań laboratoryjnych z następstwami 
klinicznymi (np. hemoliza z postępującą 
niewydolnością nerek, wybroczyny)

Zakończyć leczenie produktem Lumoxiti.
Stopień 4.
Następstwa zagrażające życiu (np. krwotok lub 
zakrzep i zator w obrębie OUN lub niewydolność 
nerek)
Stopień nasilenia działań niepożądanych według powszechnych kryteriów terminologicznych dla zdarzeń 
niepożądanych amerykańskiego Narodowego Instytutu Onkologii (ang. National Cancer Institute Common 
Terminology Criteria for Adverse Events, NCI CTCAE) wersja 4.03.

Zespół przesiąkania włośniczek (ZPW)
Pacjenci, u których wystąpi ZPW stopnia 2. lub wyższego powinni otrzymać odpowiednie środki 
podtrzymujące, w tym leczenie doustnymi lub dożylnymi kortykosteroidami oraz monitorowanie
masy ciała, stężenia albumin i ciśnienia krwi aż do ustąpienia objawów (patrz punkt 4.4). 

Tabela 3 Stopnie nasilenia ZPW i wytyczne dotyczące postępowania

Stopień nasilenia ZPW Dawkowanie produktu Lumoxiti
Stopień 2.
Objawowy; wskazane podjęcie interwencji

Opóźnić podanie dawki do czasu ustąpienia 
objawów.

Stopień 3.
Ciężkie objawy; wskazane podjęcie interwencji

Zakończyć leczenie produktem Lumoxiti.Stopień 4.
Następstwa zagrażające życiu; wskazana pilna 
interwencja
Stopień nasilenia działań niepożądanych według powszechnych kryteriów terminologicznych dla zdarzeń 
niepożądanych amerykańskiego Narodowego Instytutu Onkologii (ang. National Cancer Institute Common 
Terminology Criteria for Adverse Events, NCI CTCAE) wersja 4.03.

Podwyższone stężenie kreatyniny
U pacjentów z wyjściowym stężeniem kreatyniny w surowicy mieszczącym się w granicach normy 
podanie dawki leku należy opóźnić w przypadku podwyższenia stężenia kreatyniny stopnia 2. lub 
wyższego (więcej niż 1,5-raza wartości wyjściowej lub górnej granicy normy). Podawanie produktu 
Lumoxiti należy wznowić po tym, jak zwiększenie stężenia kreatyniny powróci co najmniej do stopnia 
1. (1,0- do 1,5-raza wartości wyjściowej lub do wartości mieszczących się pomiędzy górną granicą 
normy a 1,5-raza górnej granicy normy).

U pacjentów z wyjściowym stężeniem kreatyniny w surowicy stopnia 1. lub 2. podanie dawki należy
opóźnić w przypadku zwiększenia stężenia kreatyniny do stopnia 3. lub wyższego (przekraczające
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3-krotność wartości wyjściowej lub górnej granicy normy). Leczenie produktem Lumoxiti należy 
wznowić po tym, jak stężenie kreatyniny powróci do początkowego lub niższego stopnia nasilenia.

Dalsze informacje dotyczące monitorowania i oceny, patrz punkt 4.4.

Szczególne populacje pacjentów
Pacjenci w podeszłym wieku
Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku (≥65 lat) (patrz 
Monitorowanie czynności nerek w punkcie 4.4 oraz Pacjenci w podeszłym wieku w punktach 4.8 i
5.1).

Zaburzenia czynności nerek
Nie zaleca się dostosowania dawki produktu Lumoxiti u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami 
czynności nerek. Dane potwierdzające stosowanie moksetumomabu pasudotoksu w umiarkowanych 
zaburzeniach czynności nerek są ograniczone. Moksetumomab pasudotoks nie był badany u pacjentów 
z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (patrz Monitorowanie czynności nerek w punkcie 4.4).

Zaburzenia czynności wątroby
Nie zaleca się dostosowania dawki produktu Lumoxiti u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami 
czynności wątroby. Moksetumomab pasudotoks nie był badany u pacjentów z umiarkowanymi lub 
ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież
Stosowanie produktu leczniczego Lumoxiti u dzieci w wieku od 0 do 18 lat nie jest właściwe w 
leczeniu HCL.

Sposób podawania
Podanie dożylne

Rozcieńczony roztwór podaje się dożylnie w ciągu 30 minut. Należy użyć zestawu do infuzji 
wyposażonego w jałowy wbudowany filtr o niskim stopniu wiązania białka, o średnicy 0,22 mikrona. 

Po zakończeniu infuzji linię infuzyjną należy przepłukać roztworem chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml
(0,9%) do wstrzykiwań, z taką sama prędkością, z jaką podawano infuzję. Zapewni to podanie pełnej 
dawki produktu Lumoxiti.

Instrukcja dotycząca rekonstytucji i rozcieńczenia produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt
6.6.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w 
punkcie 6.1

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Identyfikowalność
W celu poprawienia identyfikowalności biologicznych produktów leczniczych należy czytelnie 
zapisać nazwę i numer serii podawanego produktu.

Zespół hemolityczno-mocznicowy (ZHM)
U pacjentów leczonych produktem Lumoxiti zgłaszano występowanie ZHM, charakteryzującego się 
triadą następujących objawów: niedokrwistość hemolityczna mikroangiopatyczna, małopłytkowość i 
postępująca niewydolność nerek (patrz punkt 4.8). 
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Należy unikać stosowania produktu Lumoxiti u pacjentów z wcześniejszym występowaniem w 
wywiadzie ciężkiej mikroangiopatii zakrzepowej (ang. thrombotic microangiopathy, TMA) lub ZHM. 
Podczas leczenia produktem Lumoxiti zaleca się profilaktyczne podanie płynów (patrz punkt 4.2). W
badaniu 1053, pacjenci z liczbą płytek krwi ≥100 000/mm3 otrzymywali kwas acetylosalicylowy
w małych dawkach od 1. do 8. dnia każdego 28-dniowego cyklu w ramach profilaktyki niewydolności 
nerek.

Parametry biochemiczne krwi i morfologię krwi należy monitorować przed każdą dawką i w 
zależności od wskazań klinicznych podczas leczenia. Zaleca się także monitorowanie w połowie cyklu 
leczenia. Rozpoznanie ZHM należy rozważyć u pacjentów, u których rozwinie się niedokrwistość
hemolityczna, nastąpi pogorszenie lub nagłe wystąpienie małopłytkowości, pogorszenie czynności 
nerek, zwiększenie stężenia bilirubiny i (lub) LDH oraz u pacjentów z dowodami na występowanie 
hemolizy na podstawie obecności schistocytów w rozmazie krwi (patrz punkt 4.2).

Epizody ZHM mogą zagrażać życiu pacjenta, jeśli leczenie jest opóźnione, przy wzrastającym ryzyku 
postępującej niewydolności nerek wymagającej dializy. W przypadku podejrzenia ZHM należy 
rozpocząć stosowanie odpowiednich środków podtrzymujących, w tym uzupełnianie płynów 
i monitorowanie parametrów hemodynamicznych oraz rozważyć hospitalizację pacjenta, w zależności 
od wskazań klinicznych. W przypadku ZHM stopnia 2. leczenie produktem Lumoxiti należy 
wstrzymać aż do ustąpienia objawów, oraz trwale zakończyć w przypadku wystąpienia ZHM stopnia
≥3. (patrz punkt 4.2).

Zespół przesiąkania włośniczek (ZPW)
U pacjentów leczonych produktem Lumoxiti zgłaszano występowanie ZPW, charakteryzującego się 
hipoalbuminemią, hipotensją, objawami przewodnienia i zagęszczeniem krwi (patrz punkt 4.8). 

Należy monitorować masę ciała i ciśnienie krwi pacjenta przed każdą infuzją produktu Lumoxiti i w 
zależności od wskazań klinicznych podczas leczenia. Należy dokonać oceny pacjentów pod kątem 
przedmiotowych i podmiotowych objawów ZPW, w tym zwiększenia masy ciała (≥10% od 1. dnia 
obecnego cyklu), hipotensji, obrzęków obwodowych, duszności lub kaszlu oraz obrzęków 
obwodowych i (lub) wysięków surowiczych. Ponadto, następujące zmiany w parametrach 
laboratoryjnych mogą pomóc w rozpoznaniu ZPW: hipoalbuminemia, zwiększona wartość 
hematokrytu, leukocytoza i trombocytoza (patrz punkt 4.2).

ZPW może zagrażać życiu lub spowodować zgon, jeśli leczenie będzie opóźnione. Należy doradzić 
pacjentom, by natychmiast zgłaszali się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia 
przedmiotowych i podmiotowych objawów ZPW w dowolnej chwili. Pacjenci, u których wystąpi
ZPW powinni otrzymać odpowiednie leczenie podtrzymujące, w tym jednoczesne podanie 
kortykosteroidów doustnych lub dożylnych oraz powinni być hospitalizowani, o ile jest to wskazane 
klinicznie. W przypadku ZPW stopnia 2. leczenie produktem Lumoxiti należy wstrzymać aż do 
ustąpienia objawów oraz trwale przerwać w przypadku wystąpienia ZPW stopnia ≥3. (patrz punkt
4.2).

Monitorowanie czynności nerek
Pacjenci, u których wystąpi ZHM, osoby w wieku ≥ 65 lat lub pacjenci z wyjściowymi zaburzeniami 
czynności nerek mogą podlegać zwiększonemu ryzyku pogorszenia czynności nerek po leczeniu 
produktem Lumoxiti (patrz punkt 4.8). Leczenie produktem Lumoxiti nie jest zalecane u pacjentów z 
istniejącymi wcześniej ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤29 ml/min).

Należy monitorować czynność nerek przed każdą infuzją produktu Lumoxiti, oraz w zależności od 
wskazań klinicznych przez cały czas trwania leczenia. Podanie dawki produktu Lumoxiti należy 
opóźnić u pacjentów ze zwiększeniem stężenia kreatyniny stopnia ≥3. bądź przy stężeniu kreatyniny
gorszym o 2 lub więcej stopni względem stanu wyjściowego (patrz punkt 4.2).

Reakcje związane z infuzją
W razie wystąpienia ciężkiej reakcji związanej z infuzją wlew produktu Lumoxiti należy przerwać i 
rozpocząć odpowiednie postępowanie medyczne. Około 30 minut przed wznowieniem infuzji lub 
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przed kolejną infuzją (infuzjami) produktu Lumoxiti należy podać doustnie lub dożylnie 
kortykosteroid. Informacje o premedykacji w celu zmniejszenia ryzyka reakcji związanych z infuzją, 
patrz punkt 4.2.

Lumoxiti zawiera sód
Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, to znaczy lek uznaje się za 
„wolny od sodu”.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Moksetumomab pasudotoks jest rekombinowaną 
immunotoksyną, która swoiście wiąże się z limfocytami B CD22+. W oparciu o mechanizm działania
moksetumomabu pasudotoksu nie należy spodziewać się wystąpienia interakcji farmakokinetycznych 
lub farmakodynamicznych.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym/antykoncepcja
Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia
moksetumomabem pasudotoksem i przez co najmniej 30 dni po przyjęciu ostatniej dawki.

Ciąża
Brak danych dotyczących ludzi lub zwierząt, pozwalających na ocenę ryzyka stosowania
moksetumomabu pasudotoksu podczas ciąży. Na podstawie mechanizmu działania i działań 
niepożądanych moksetumomabu pasudotoksu obserwowanych u samic małp niebędących w ciąży, w 
tym utraty masy ciała, można spodziewać się, że moksetumomab pasudotoks będzie wywierał 
działania toksyczne na matkę oraz na zarodek i płód po podaniu leku kobiecie ciężarnej. 
Moksetumomab pasudotoks nie powinien być stosowany podczas ciąży, chyba, że potencjalne 
korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią
Brak informacji dotyczących obecności moksetumomabu pasudotoksu w mleku ludzkim, jego 
wchłaniania i wpływu na dziecko karmione piersią lub wpływu na wytwarzanie mleka. Nie można 
wykluczyć ryzyka dla dziecka karmionego piersią. Należy podjąć decyzję, czy zakończyć karmienie 
piersią, czy zakończyć leczenie produktem Lumoxiti, biorąc pod uwagę korzyść z karmienia piersią 
dla dziecka oraz korzyść z leczenia dla kobiety.

Płodność
Nie obserwowano niepożądanego wpływu moksetumomabu pasudotoksu na masę narządów
rozrodczych lub ich histopatologię po podaniu leku małpom, które osiągnęły już dojrzałość płciową. 
Brak dostępnych danych umożliwiających bezpośrednie określenie potencjalnego wpływu leku na 
płodność ludzi (patrz punkt 5.3).

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lumoxiti nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i 
obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa
Ogólny profil bezpieczeństwa stosowania produktu Lumoxiti opiera się na danych pochodzących od
80 pacjentów z badania 1053 (badania III fazy). 

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi leku (ADR) (≥20%) dowolnego stopnia nasilenia były: 
obrzęk (52,5%), nudności (35,0%), reakcje związane z infuzją (25,0%), hipoalbuminemia (21,3%)
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oraz zwiększona aktywność transaminaz (21,3%). Najczęstszym działaniem niepożądanym stopnia 3. 
lub 4. był ZHM (6,3%).

Działania niepożądane prowadzące do trwałego zakończenia leczenia produktem Lumoxiti wystąpiły 
u 10,0% pacjentów. Najczęstszym działaniem niepożądanym prowadzącym do zakończenia leczenia 
produktem Lumoxiti był ZHM (5,0%). Działaniem niepożądanym, które najczęściej powodowało 
opóźnienie w podaniu dawki było zwiększone stężenie kreatyniny w surowicy (2,5%).

Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych
Działania niepożądane wymieniono według klasyfikacji układów i narządów MedDRA. W obrębie 
każdej grupy układów i narządów działania niepożądane przedstawiono zgodnie z ich częstością 
występowania, zaczynając od najczęstszych. W obrębie każdej grupy o określonej częstości 
występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością.
Częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z następującą konwencją: bardzo 
często (≥ 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 
do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana (częstość nie może być określona na 
podstawie dostępnych danych).

Tabela 4 Działania niepożądane występujące u pacjentów z HCL leczonych produktem
Lumoxiti (n=80)

Klasyfikacja układów i 
narządów

Działania niepożądane Kategoria częstości

Zaburzenia krwi i układu 
chłonnego

Zespół hemolityczno-
mocznicowy

Często

Zaburzenia metabolizmu i 
odżywiania

Hipoalbuminemiaa Bardzo często

Zaburzenia naczyniowe Zespół przesiąkania 
włośniczek

Często

Zaburzenia żołądka i jelit Nudności Bardzo często
Zaburzenia ogólne i stany w 

miejscu podania
Obrzękb Bardzo często

Badania diagnostyczne Zwiększona aktywność 
transaminazc

Bardzo często

Zwiększone stężenie 
kreatyniny we krwi

Bardzo często

Urazy, zatrucia i powikłania po 
zabiegach

Reakcja związana z infuzjąd Bardzo często

a Hipoalbuminemia: obejmuje preferowane terminy (ang. preferred terms, PT) oznaczające 

„hipoalbuminemię” i „zmniejszenie stężenia albuminy we krwi”
b Obrzęk: obejmuje wszystkie PT oznaczające „obrzęki obwodowe”, „obrzęk”, „obrzęk umiejscowiony”, 

„obrzęk twarzy”, „obrzęk okołooczodołowy” i „opuchliznę obwodową”
c Zwiększenie aktywności transaminaz: obejmuje „zwiększenie aktywności aminotransferazy 

asparaginianowej” i (lub) „zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej”
d Reakcje związane z infuzją: obejmują wszystkie zdarzenia niezależnie od ich związku, zgłaszane przez 

badacza lub definiowane retrospektywnie na podstawie współwystępowania 2 lub więcej zdarzeń bólu 

głowy, zawrotów głowy, hipotensji, bólu mięśni, gorączki, dreszczy, nudności i (lub) wymiotów w dniu 

infuzji leku badanego

Opis wybranych działań niepożądanych
ZHM
W badaniu 1053 z udziałem pacjentów z HCL leczonych produktem Lumoxiti ZHM wystąpił u 8,8% 
pacjentów, w tym u 5,0 % miał nasilenie stopnia 3., a u 1,3% pacjentów miał nasilenie stopnia 4.

Mediana czasu do pierwszego wystąpienia ZHM wyniosła 33 dni (zakres: 9-92) i może on wystąpić w 
dowolnym cyklu leczenia produktem Lumoxiti. Większość przypadków ZHM występowała w 
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pierwszych 9 dniach (zakres: 1-16) cyklu leczenia. Mediana czasu do ustąpienia ZHM wyniosła
23,5 dnia (zakres: 2-44). We wszystkich przypadkach ZHM ustąpił, w tym także u pacjentów, którzy 
zakończyli leczenie produktem Lumoxiti.

Mediana klirensu kreatyniny (ocenianego według wzoru Cockcrofta-Gaulta) po zakończeniu leczenia 
była większa wśród pacjentów bez ZHM (89 ml/min, zakres: 42-195) w porównaniu z pacjentami z
ZHM (76 ml/min, zakres: 19-96).

Postępowanie kliniczne z ZHM, patrz punkt 4.4.

ZPW
W badaniu 1053 z udziałem pacjentów z HCL leczonych produktem Lumoxiti ZPW wystąpił u 8,8% 
pacjentów, a większość przypadków miała 2. stopień nasilenia. Odnotowano 2,5% zdarzeń stopnia 4.

Mediana czasu do wystąpienia ZPW wyniosła 37 dni (zakres: 5-92) i może on wystąpić w dowolnym 
cyklu leczenia. Większość przypadków ZPW wystąpiła w pierwszych 9 dniach (zakres: 1-24) cyklu 
leczenia. Wszystkie zdarzenia ZPW ustąpiły, a mediana czasu do ich ustąpienia wyniosła 36 dni
(zakres: 10-53).

Postępowanie kliniczne z ZPW, patrz punkt 4.4.

Podwyższenie stężenia kreatyniny w surowicy
W badaniu 1053 zwiększenie stężenia kreatyniny maksymalnie 3 razy powyżej górnej granicy normy 
zgłaszano u 11,3% pacjentów. Po zakończeniu leczenia stężenia kreatyniny w surowicy mieściły się w 
granicach normy u większości (82,5%) pacjentów. Stężenia kreatyniny w surowicy pozostawały
zwiększone powyżej stopnia 2. u 5% pacjentów, u dwóch z tych pacjentów stwierdzono ZHM stopnia 
3. lub 4.

Reakcje związane z infuzją
Reakcje związane z infuzją zgłaszane przez badacza lub definiowane retrospektywnie jako 
występowanie co najmniej dwóch objawów takich, jak ból głowy, zawroty głowy, hipotensja, ból 
mięśni, gorączka, dreszcze, nudności i (lub) wymioty w dniu leczenia lekiem badanym wystąpiły u
25% pacjentów, w tym reakcje stopnia 3. wystąpiły u 2,5% pacjentów. Reakcje związane z infuzją 
mogą wystąpić w dowolnym cyklu leczenia produktem Lumoxiti (patrz punkt 4.2).

Szczególne populacje pacjentów
Pacjenci w podeszłym wieku
W badaniu 1053 39% pacjentów leczonych produktem Lumoxiti miało co najmniej 65 lat. U 
pacjentów w wieku ≥ 65 lat mediana klirensu kreatyniny przed rozpoczęciem leczenia i po 
zakończeniu leczenia była mniejsza w porównaniu z pacjentami w wieku < 65 lat (odpowiednio 78 i
69 ml/min w porównaniu z 114 i 98 ml/min). 

Immunogenność
W badaniu 1053 u 88% (70/80) pacjentów wykryto przeciwciała ADA (przed lub po leczeniu). 
Pięćdziesiąt osiem procent (45/77) pacjentów uzyskało dodatni wynik badania na obecność 
przeciwciał przeciwlekowych (ADA) przed jakimkolwiek leczeniem moksetumomabem pasudotoks, a 
u 66% (49/74) pacjentów otrzymano dodatni wynik badania na obecność ADA podczas leczenia. 
Przeciwciała neutralizujące przeciwko moksetumomabowi pasudotoks wykryto u 84% pacjentów 
(67/80) w dowolnym momencie. Nie stwierdzono klinicznie istotnego wpływu ADA na 
bezpieczeństwo. Patrz Immunogenność w punkcie 5.2.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań 
niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania 
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać 
wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania 
wymienionego w załączniku V.
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4.9 Przedawkowanie

Brak swoistego leczenia przedawkowania moksetumomabu pasudotoksu. W przypadku 
przedawkowania pacjentów należy ściśle monitorować pod kątem przedmiotowych lub podmiotowych 
objawów działań niepożądanych i natychmiast wdrożyć odpowiednie leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, inne leki przeciwnowotworowe, kod ATC:
L01XC34

Mechanizm działania
Moksetumomab pasudotoks jest immunotoksyną skierowaną przeciwko CD22, opracowaną w celu 
ukierunkowania cytotoksycznego działania skróconej formy egzotoksyny Pseudomonas na komórki z 
ekspresją receptora CD22. CD22 jest przezbłonowym białkiem którego występowanie jest 
ograniczone do limfocytów B, o podobnej lub większej gęstości receptorów w komórkach HCL w 
porównaniu z prawidłowymi limfocytami B. Dane niekliniczne wskazują, że przeciwnowotworowe 
działanie moksetumomabu pasudotoksu jest skutkiem wiązania immunotoksyny z komórkami 
nowotworowymi wykazującymi ekspresję CD22, po którym następuje internalizacja kompleksu
Lumoxiti-CD22 i jego przetworzenie w celu uwolnienia aktywnej egzotoksyny PE38. Egzotoksyna ta 
podlega translokacji do cytozolu, gdzie dezaktywuje czynnik elongacyjny 2 (EF-2), powodując 
zahamowanie syntezy białka, co prowadzi do apoptozy.

Działanie farmakodynamiczne
U pacjentów z HCL leczenie produktem Lumoxiti spowodowało zmniejszenie liczby krążących 
limfocytów B CD19+. W badaniu 1053 liczba krążących limfocytów B CD19+ zmniejszyła się o 89% 
względem wartości początkowej po pierwszych trzech infuzjach produktu Lumoxiti. To zmniejszenie 
utrzymywało się przez co najmniej jeden miesiąc po leczeniu.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu Lumoxiti oceniano w badaniu 1053 –
wieloośrodkowym badaniu III fazy z jedną grupą terapeutyczną u pacjentów z nawracającą lub oporną 
na leczenie HCL. Badanie 1053 przeprowadzono u pacjentów z histologicznie potwierdzoną HCL lub 
wariantem HCL, którzy wcześniej otrzymali co najmniej 2 terapie systemowe, w tym 1 PNA i u 
których stwierdzono potrzebę leczenia na podstawie co najmniej jednego z następujących kryteriów: 
liczba granulocytów obojętnochłonnych <1,0 x 109/l, liczba płytek krwi <100 x 109/l, stężenie 
hemoglobiny <10 g/dl lub objawy splenomegalii.

Z badania wykluczono pacjentów, którzy otrzymywali chemioterapię, immunoterapię lub radioterapię 
w ciągu 4 tygodni poprzedzających rozpoczęcie leczenia, pacjentów z allogenicznym 
przeszczepieniem szpiku kostnego w wywiadzie, pacjentów z udokumentowanymi przerzutami do 
mózgu, odwarstwieniem siatkówki lub naczyniówki bądź z niekontrolowaną chorobą, w tym 
niekontrolowanym zakażeniem. Dalsze kryteria wyłączenia obejmowały zakrzep z zatorami w 
wywiadzie, udokumentowane wrodzone schorzenia charakteryzujące się nadkrzepliwością, 
mikroangiopatię zakrzepową i (lub) ZHM lub dowody kliniczne świadczące o ciężkim zespole 
rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego.

Do badania włączono ogółem 80 pacjentów; 77 z klasyczną postacią HCL i 3 z wariantem HCL. W 
pierwszej analizie mediana wieku wyniosła 60 (zakres: 34 do 84) lat, 79% stanowili mężczyźni, a 94% 
uczestników było rasy białej. Przed rozpoczęciem leczenia u 98% pacjentów stan sprawności w skali
ECOG wynosił 0 lub 1. Mediana liczby wcześniej otrzymanych terapii wyniosła 3 (zakres: 2 do 11); 
wszyscy pacjenci otrzymali wcześniej leczenie PNA, w tym 29% pacjentów otrzymało PNA w 
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skojarzeniu z rytuksymabem. Najczęściej stosowanymi innymi schematami leczenia poprzedzającymi
włączenie do badania były: monoterapia rytuksymabem (51%), interferon alfa (25%) i inhibitor BRAF 
(18%). Przed rozpoczęciem leczenia u 33% (26/80) pacjentów występowało niskie stężenie 
hemoglobiny (<10 g/dl), u 68% (54/80) pacjentów stwierdzono neutropenię (<1,0 x 109/l), a u 84% 
(67/80) pacjentów wyjściowa liczba płytek krwi wyniosła <100 x 109/l. U niemal połowy (48%) 
pacjentów stwierdzono powiększenie śledziony przed rozpoczęciem leczenia. Podczas badań 
przesiewowych u 23,8% pacjentów występowało zakażenie, które było odpowiednio kontrolowane lub 
ustąpiło przed rozpoczęciem leczenia.

Pacjenci otrzymywali produkt Lumoxiti w dawce 0,04 mg/kg mc. w infuzji dożylnej trwającej
30 minut w 1. 3. i 5. dniu każdego 28-dniowego cyklu przez maksymalnie 6 cykli lub do wystąpienia 
udokumentowanej odpowiedzi całkowitej (CR), progresji choroby, rozpoczęcia innej terapii bądź 
niemożliwych do zaakceptowania działań toksycznych. Około 63% pacjentów ukończyło 6 cykli 
leczenia, a 15% pacjentów zakończyło leczenie przed upływem 6 cykli z udokumentowaniem CR bez 
minimalnej choroby resztkowej (MRD). Niezależny komitet oceniający (ang. independent review 
committee, IRC) oceniał skuteczność leczenia według kryteriów dotyczących badań krwi, szpiku 
kostnego i badań obrazowych, zaadaptowanych z wcześniejszych badań z HCL i z uzgodnionych 
wytycznych.

Najważniejszym punktem końcowym oceny skuteczności w badaniu 1053 była trwała CR, 
potwierdzona utrzymaniem remisji hematologicznej (stężenie hemoglobiny ≥11,0 g/dl, liczba 
granulocytów obojętnochłonnych ≥1,5 x 109/l i liczba płytek krwi ≥100 x 109/l bez transfuzji lub 
podawania czynnika wzrostu przez co najmniej 4 tygodnie) po upływie ponad 180 dni od CR 
ocenionej przez IRC. 

W chwili przeprowadzania analizy końcowej (data zakończenia zbierania danych: 29 kwietnia 2019
r.), mediana czasu obserwacji wyniosła 24,6 miesiąca (zakres: 1 do 72). Wyniki dotyczące 
skuteczności uzyskane w badaniu 1053 podsumowano w Tabeli 5.

Tabela 5 Wyniki dotyczące skuteczności u pacjentów z HCL w badaniu 1053

Analiza końcowa

IRC
(N=80)

Trwała CR, CR z HR, czas trwania HR
Trwała CR (%) [95% CI] 36 [26, 48]

CR z HR ≥360 dni, (%) [95% CI] 33 [22, 44]

Czas trwania HR od początku CR, mediana w miesiącach [95% CI] 63 [36, 63]

CR i czas do wystąpienia CR
CRa (%) [95% CI] 41 [30, 53]
Czas do wystąpienia CR, mediana w miesiącach [95% CI] 6 [5,7, 6,2]
Czas trwania CR, mediana w miesiącach [95% CI] 63 [36, 63]

HR, czas trwania HR i czas do wystąpienia HR
Odsetek HR (%) [95% CI] 80 [70, 88] 
Czas do wystąpienia HR, mediana w miesiącach [95% CI] 1 [1,0; 1.2]
Czas trwania HR od początku HR, mediana w miesiącach [95% CI] 46 [26, 72]

OR, czas do wystąpienia OR, czas trwania OR 
Odsetek OR (%) [95% CI] 75 [64, 84]
Czas do wystąpienia OR, mediana w miesiącach [95% CI] 6 [5,7; 5,9]
Czas trwania OR, mediana w miesiącach [95% CI] 67 [25, 67]
Odpowiedź częściowa (PR)b (%) 34
Stabilizacja choroby (SD)c (%) 15

IRC = w ocenie Niezależnego Komitetu Oceniającego; HR = remisja hematologiczna; CI = przedział ufności; CR = 
odpowiedź całkowita; OR = całkowity odsetek odpowiedzi.
a CR definiowano jako oczyszczenie szpiku kostnego z komórek włochatych w rutynowym barwieniu hematoksyliną i 
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eozyną, ustąpienie istniejącej wcześniej limfadenopatii i (lub) powiększenia narządów widoczne w badaniu radiologicznym 
oraz remisja hematologiczna
b PR definiowano jako ≥ 50% zmniejszenie lub normalizacja (<500/mm3) liczby limfocytów we krwi obwodowej, 
zmniejszenie istniejącej wcześniej limfadenopatii i (lub) powiększenia narządów oraz remisja hematologiczna.
c SD definiowano jako ≥ 50% zmniejszenie liczby limfocytów we krwi obwodowej, zmniejszenie istniejącej wcześniej 
limfadenopatii i (lub) powiększenia narządów oraz remisja hematologiczna lub poprawa parametrów hematologicznych o 
50% względem wartości wyjściowych, jeśli pacjent nie spełniał kryteriów remisji hematologicznej.

Obecność MRD była stwierdzana przez IRC na podstawie immunohistochemicznej oceny biopsji 
szpiku. W czasie przeprowadzania analizy końcowej, spośród 33 pacjentów, którzy osiągnęli CR w 
ocenie IRC, u 82% (27/33) nie występowała MRD i 26 z 29 pacjentów (89,7%), którzy osiągnęli 
trwałą CR było MRD-ujemnych. Mediana czasu trwa CR wyniosła 12,0 miesięcy u pacjentów
MRD-dodatnich (n = 6) i 62,8 miesiąca u pacjentów MRD-ujemnych (n = 27).

W populacji ITT przeprowadzono analizy pierwszorzędowych i drugorzędowych punktów końcowych 
w predefiniowanych podgrupach z uwzględnieniem wieku (<65 lat, ≥65 at), płci, wyjściowego statusu 
śledziony (splenektomia, <14 cm, ≥14 cm), liczby wcześniejszych terapii PNA (1, 2, >2) i typu 
histologicznego HCL (postać klasyczna, wariant). Analizy wykazały, że wpływ na odsetek trwałych 
CR i na odsetek CR w większości ocenianych podgrup był spójny z wynikami uzyskanymi w 
populacji ITT. W przypadku pacjentów w wieku ≥ 65 lat odsetek trwałych CR wyniósł 19% (95% CI: 
8%, 38%), a odsetek CR w ocenie IRC wyniósł 26% (95% CI: 12%, 47%). Dane dotyczące podgrup 
pacjentów po splenektomii i pacjentów z wariantem HCL są ograniczone. Nie zgłaszano żadnych CR;
2 z 4 pacjentów w podgrupie splenektomii oraz 1 z 3 pacjentów w podgrupie osób z wariantem HCL 
osiągnęło PR. 

Dzieci i młodzież

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek dołączania wyników badań produktu leczniczego
Lumoxiti we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży z HCL (stosowanie u dzieci 
i młodzieży, patrz punkt 4.2).

Inne informacje
Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu zgodnie z procedurą dopuszczenia w 
wyjątkowych okolicznościach. Oznacza to, że ze względu na rzadkie występowanie choroby nie było 
możliwe uzyskanie pełnej informacji dotyczącej tego produktu leczniczego. Europejska Agencja 
Leków dokona raz do roku przeglądu wszelkich nowych informacji i, w razie konieczności, ChPL 
zostanie zaktualizowana.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetykę (PK) moksetumomabu pasudotoksu badano u 68 pacjentów z HCL w dawce 
0,04 mg/kg mc. podawanej dożylnie przez 30 minut w 1., 3. i 5. dniu 28-dniowego cyklu. Parametry 
farmakokinetyczne dotyczące narażenia zwiększały się po kolejnych infuzjach w porównaniu z 
pierwszą infuzją, co prawdopodobnie ma związek ze zmniejszeniem liczby nowotworowych 
limfocytów B po leczeniu moksetumomabem pasudotoksem i następującym po nim zmniejszeniem
rezerwuaru CD22. Wszystkie wartości minimalnych stężeń były znikome, co wskazuje na brak 
układowej akumulacji moksetumomabu pasudotoksu.

Dystrybucja
Na podstawie analizy farmakokinetyki w modelu bezkompartmentowym i zgodnie z ograniczeniem 
działania do płynu pozakomórkowego, średnia objętość dystrybucji w 5. dniu 1. cyklu wyniosła 6,06 l, 
przy występowaniu 46,3% zmienności osobniczej (CV).

Metabolizm
Dokładny szlak metabolizmu moksetumomabu pasudotoksu nie został poznany. Podobnie jak inne 
białka terapeutyczne, należy spodziewać się, że moksetumomab pasudotoks będzie podlegał 
proteolizie do małych peptydów i aminokwasów w drodze przemian katabolicznych.
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Eliminacja
Na podstawie analizy farmakokinetyki w modelu bezkompartmentowym szacunkowy średni (CV%) 
klirens ogólnoustrojowy moksetumomabu pasudotoksu w 5. dniu 1. cyklu wyniósł odpowiednio
4,8 l/h (82,3%), a średni okres półtrwania w fazie eliminacji (t1/2) wyniósł 2,32 godziny (zakres: 0,17 
do 57,4). Okres półtrwania w fazie eliminacji po podaniu pierwszej dawki (1. dzień 1. cyklu) mógł być 
oszacowany jedynie u 6 z 68 pacjentów (średni t1/2=0,98 godziny). 

Zakłada się, że główne szlaki eliminacji moksetumomabu pasudotoksu obejmują internalizację, 
w której pośredniczy CD22 i proteolizę lub katabolizm. Nie badano wydalania moksetomumabu 
pasudotoksu przez nerki. Dane dotyczące podobnego związku prekursorowego wskazują, że białko w 
postaci niezmienionej jest wydalane z moczem. Jednak nie należy oczekiwać, by wydalanie przez 
nerki było głównym szlakiem eliminacji ze względu na wielkość cząsteczki.

Szczególne populacje pacjentów
Wiek (34 do 84 lat), płeć, rasa, łagodne zaburzenia czynności wątroby (stężenie bilirubiny całkowitej
> GGN do 1,5 x GGN lub AST > GGN; n=7) lub łagodne zaburzenia czynności nerek (klirens 
kreatyniny 60-89 ml/min; n=19) nie miały klinicznie znaczącego wpływu na farmakokinetykę
moksetumomabu pasudotoksu, na podstawie analizy danych farmakokinetycznych w modelu 
bezkompartmentowym z użyciem zmiennych towarzyszących. Przy dawkowaniu ustalanym na 
podstawie masy ciała obserwowano tendencję do zwiększania się ekspozycji wraz ze zwiększaniem 
się masy ciała. Nie zaleca się dostosowania dawki z powodu tych parametrów demograficznych. 

Moksetumomab pasudotoks nie był badany u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami 
czynności wątroby (stężenie bilirubiny całkowitej >1,5 GGN lub AspAT = dowolna wartość) bądź 
umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min).

Immunogenność
Istnieje tendencja do zmniejszania się Cmax wraz ze zwiększaniem się miana przeciwciał ADA w 
późniejszych cyklach leczenia (Cykl 3 i później); jednak wyniki te nie pozwalają na sformułowanie 
wniosków z uwagi na ograniczenia metody bioanalitycznej zastosowanej wobec moksetumomabu 
pasudotoksu przy wysokich mianach ADA.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Rakotwórczość i mutagenność
Nie przeprowadzono żadnych badań w celu oceny potencjalnego rakotwórczego lub genotoksycznego 
działania moksetumomabu pasudotoksu.

Toksyczność po podaniu wielokrotnym
Stosowanie moksetumomabu pasudotoksu było badane u małp cynomolgus przez 13 tygodni. W 
dawkach ≥10 razy wyższych od dawki zalecanej u ludzi obserwowano mikroskopowo zwyrodnienie 
tkanki serca stopnia minimalnego do umiarkowanego bez odpowiadających mu zmian w EKG. W 
dawkach 34 razy wyższych od dawki zalecanej u ludzi obserwowano mikroskopowe dowody na
gliozę i zwyrodnienie aksonów występujące odpowiednio w mózgu i rdzeniu kręgowym, wraz z 
zaobserwowanymi drżeniami ciała.

Toksyczny wpływ na reprodukcję
Nie przeprowadzono badań płodności zwierząt z moksetumomabem pasudotoksem. W 3 miesięcznym 
badaniu toksyczności po podaniu wielokrotnym, prowadzonym na dojrzałych płciowo małpach
cynomolgus, nie obserwowano niepożądanego wpływu na męskie lub żeńskie narządy rozrodcze po 
podaniu dawek w przybliżeniu 34 razy wyższych od dawki zalecanej u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE
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6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Proszek do koncentratu
Sodu diwodorofosforan jednowodny
Sacharoza
Glicyna
Polisorbat 80
Sodu wodorotlenek

Roztwór (stabilizator)
Kwas cytrynowy jednowodny
Sodu cytrynian
Polisorbat 80
Woda do wstrzykiwań

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać tego produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w 
punkcie 6.6.

Nie obserwowano niezgodności farmaceutycznych pomiędzy produktem Lumoxiti a roztworem 
chlorku sodu o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) w workach infuzyjnych wykonanych z polichlorku winylu 
lub poliolefin.

Nie podawać jednocześnie innych produktów leczniczych przez tę samą linię dożylną.

6.3 Okres ważności

Nieotwarta fiolka
4 lata.

Koncentrat produktu Lumoxiti (tj. proszek do koncentratu produktu Lumoxiti po rekonstytucji)
Koncentrat produktu Lumoxiti należy natychmiast poddać dalszemu rozcieńczeniu.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy natychmiast zużyć, chyba, że metoda 
rekonstytucji wyklucza ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Jeśli produkt nie zostanie 
natychmiast zużyty, za czas i warunki jego przechowywania odpowiada użytkownik.

Roztwór produktu Lumoxiti (tj. rozcieńczony koncentrat produktu Lumoxiti w przygotowanym worku
infuzyjnym)
Wykazano, że roztwór zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godziny w temperaturze
2°C - 8°C lub przez 4 godziny w temperaturze do 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy natychmiast zużyć. Jeśli produkt nie zostanie 
natychmiast zużyty, za czas i warunki jego przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik
i zazwyczaj nie powinien on przekraczać 24 godzin w temperaturze 2°C - 8°C, chyba, że 
rozcieńczenie miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać i przewozić w lodówce (2°C - 8°C).
Nie zamrażać.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Warunki przechowywania po rekonstytucji i rozcieńczeniu produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania
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Lumoxiti 1 mg proszek do koncentratu jest dostępny w fiolce ze szkła typu I, z zatyczką z gumy 
elastomerowej i ciemnoniebieskim zdejmowanym wieczkiem aluminiowym.

1 ml roztworu (stabilizatora) jest dostępny w fiolce ze szkła typu I, z zatyczką z gumy elastomerowej i 
ciemnoszarym zdejmowanym wieczkiem aluminiowym.

Każde opakowanie zawiera:
 2 fiolki z proszkiem do koncentratu i 1 fiolkę z roztworem (stabilizatorem) lub
 3 fiolki z proszkiem do koncentratu i 1 fiolkę z roztworem (stabilizatorem)

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do 
stosowania

Wyłącznie do jednorazowego użytku. Produkt Lumoxiti proszek do roztworu musi być poddany 
rekonstytucji i rozcieńczeniu przez osobę z fachowego personelu medycznego z zachowaniem zasad 
aseptyki.

Krok 1: Obliczenie dawki

 Obliczyć dawkę (mg) i liczbę fiolek z produktem Lumoxiti proszek do koncentratu (1 mg/fiolkę), 

które należy poddać rekonstytucji. 

Liczba fiolek z produktem Lumoxiti proszek do koncentratu =  

0,04 mg/kg mc.  x  masa ciała pacjenta (kg)

1 mg/fiolkę

o Nie należy zaokrąglać w dół niepełnych fiolek. Na przykład, osoba o masie ciała 55 kg

potrzebuje 3 fiolek produktu Lumoxiti proszek do koncentratu.

 Zindywidualizować dawkowanie na podstawie rzeczywistej masy ciała pacjenta przed pierwszą 

dawką pierwszego cyklu leczenia. 

o Dawkę można zmieniać wyłącznie pomiędzy cyklami leczenia, gdy zmiana masy ciała 

przekracza 10% masy ciała użytej do obliczenia pierwszej dawki pierwszego cyklu leczenia. 

Nie należy zmieniać dawki w trakcie danego cyklu.

Krok 2: Rekonstytucja fiolek z produktem Lumoxiti
Lumoxiti proszek do koncentratu należy poddać rekonstytucji przy użyciu wody do wstrzykiwań. 
Woda do wstrzykiwań nie wchodzi w skład opakowania z lekiem. 
W pudełku tekturowym z produktem Lumoxiti znajduje się roztwór (stabilizator), który należy dodać 
do worka infuzyjnego przed dodaniem odtworzonego proszku do koncentratu. Nie stosować tego 
roztworu (stabilizatora) w celu rekonstytucji proszku do koncentratu.

 Dokonać rekonstytucji każdej fiolki z produktem Lumoxiti proszek do koncentratu przy użyciu

1,1 ml wody do wstrzykiwań.

o Skierować strumień wody do wstrzykiwań na ścianki fiolki, a nie bezpośrednio na 

liofilizowany proszek. 

o Końcowe stężenie znajdującego się w fiolce proszku do sporządzania koncentratu produktu 

Lumoxiti po rekonstytucji (tj. koncentratu produktu Lumoxiti) wynosi 1 mg/ml.

 Delikatnie obracać fiolką aż do całkowitego rozpuszczenia zawartości. Obrócić fiolkę do góry 

dnem, aby upewnić się, że cały proszek znajdujący się w fiolce uległ rozpuszczeniu. Nie 

wstrząsać.

 Obejrzeć dokładnie koncentrat produktu Lumoxiti, upewniając się, że jest przeźroczysty do lekko 

opalizującego, bezbarwny do lekko żółtego i wolny od widocznych cząstek. Nie używać, jeśli 

roztwór jest mętny, przebarwiony i zawiera jakiekolwiek cząstki.
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Po rekonstytucji natychmiast przystąpić do procesu rozcieńczania opisanego w Krokach 3. i 4. Nie 
przechowywać koncentratu produktu Lumoxiti.

Krok 3: Przygotowanie worka infuzyjnego
Roztwór (stabilizator) należy wstrzyknąć tylko do worka infuzyjnego. Roztwór (stabilizator) musi 
zostać dodany do worka infuzyjnego przed dodaniem koncentratu produktu Lumoxiti.
Należy użyć tylko 1 fiolki roztworu (stabilizatora) na worek infuzyjny. Każdą dodatkową fiolkę 
(fiolki) z roztworem (stabilizatorem) należy wyrzucić.

 Przygotować worek infuzyjny zawierający 50 ml roztworu sodu chlorku do wstrzykiwań o

stężeniu 9 mg/ml (0,9%).

 Dodać 1 ml roztworu (stabilizatora) do worka infuzyjnego.

o Delikatnie obracać worek, aby wymieszać roztwór. Nie wstrząsać.

Krok 4: Dodanie koncentratu produktu Lumoxiti do worka infuzyjnego

Pobrać wymaganą objętość (obliczoną w Kroku 1) koncentratu produktu Lumoxiti z fiolki (fiolek) po 

rekonstytucji. 

 Wstrzyknąć koncentrat produktu Lumoxiti z fiolki (fiolek) po rekonstytucji do worka infuzyjnego 

zawierającego 50 ml roztworu sodu chlorku do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9%) i 1 ml 

roztworu (stabilizatora).

 Delikatnie obracać worek, aby wymieszać roztwór. Nie wstrząsać.

 Obejrzeć dokładnie rozcieńczony koncentrat produktu Lumoxiti (tj. roztwór z produktem 

Lumoxiti). Nie stosować, jeśli roztwór ten jest mętny lub zawiera jakiekolwiek cząstki,

Po tym kroku rozcieńczenia natychmiast podać w infuzji roztwór produktu Lumoxiti (z końcowego 
worka infuzyjnego) (krok 5). 

Krok 5: Podanie produktu Lumoxiti
 Natychmiast podać dożylnie roztwór produktu Lumoxiti w ciągu 30 minut. Należy korzystać z 

zestawów infuzyjnych wyposażonych w jałowe filtry o niskim stopniu wiązania z białkami i 

średnicy 0,22 mikrona.

 Nie mieszać produktu Lumoxiti, ani nie podawać go w infuzji z innymi produktami leczniczymi. 

 Po infuzji przepłukać linię infuzyjną roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu

9 mg/ml (0,9%) z taką samą prędkością, z jaką podawano wlew. Zapewni to podanie pełnej dawki 

produktu Lumoxiti.

Usuwanie
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z 
lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA 
DOPUSZCZENIE DO OBROTU

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Szwecja

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/20/1522/001 2 fiolki + 1 fiolka
EU/1/20/1522/002 3 fiolki + 1 fiolka
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9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU 
CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Szczegółowe informacje o tym produkcie leczniczym są dostępne na stronie internetowej Europejskiej 
Agencji Leków http://www.ema.europa.eu.
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ANEKS II

A. WYTWÓRCA BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ 
ORAZ WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA 
ZWOLNIENIE SERII

B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE 
ZAOPATRZENIA I STOSOWANIA

C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
DOPUSZCZENIA DO OBROTU

D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE 
BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO STOSOWANIA 
PRODUKTU LECZNICZEGO

E. SZCZEGÓLNE ZOBOWIĄZANIA DO WYKONANIA PO 
WPROWADZENIU DO OBROTU W SYTUACJI, GDY 
POZWOLENIE NA WPROWADZENIE DO OBROTU JEST 
UDZIELONE W PROCEDURZE DOPUSZCZENIA W 
WYJĄTKOWYCH OKOLICZNOŚCIACH
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A. WYTWÓRCA BIOLOGICZNEJ SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCA 
ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII

Nazwa i adres wytwórcy biologicznej substancji czynnej

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Dr, Boehringer-Gasse 5-11
A-1121 Wiedeń
Austria 

Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii

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

B. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ZAOPATRZENIA I 
STOSOWANIA

Produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania (patrz aneks I: Charakterystyka 
Produktu Leczniczego, punkt 4.2).

C. INNE WARUNKI I WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA DO OBROTU

• Okresowe raporty o bezpieczeństwie stosowania (ang. Periodic safety update reports,
PSURs)

Wymagania do przedłożenia okresowych raportów o bezpieczeństwie stosowania tego produktu 
leczniczego są określone w wykazie unijnych dat referencyjnych (wykaz EURD), o którym mowa w 
art. 107c ust. 7 dyrektywy 2001/83/WE i jego kolejnych aktualizacjach ogłaszanych na europejskiej 
stronie internetowej dotyczącej leków.

Podmiot odpowiedzialny powinien przedłożyć pierwszy okresowy raport o bezpieczeństwie 
stosowania (PSUR) tego produktu w ciągu 6 miesięcy po dopuszczeniu do obrotu.

D. WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO I 
SKUTECZNEGO STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

• Plan zarządzania ryzykiem (ang. Risk Management Plan, RMP)

Podmiot odpowiedzialny podejmie wymagane działania i interwencje z zakresu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii wyszczególnione w RMP, przedstawionym w module 1.8.2 
dokumentacji do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, i wszelkich jego kolejnych 
aktualizacjach.

Uaktualniony RMP należy przedstawiać:
 na żądanie Europejskiej Agencji Leków;
 w razie zmiany systemu zarządzania ryzykiem, zwłaszcza w wyniku uzyskania nowych 

informacji, które mogą istotnie wpłynąć na stosunek ryzyka do korzyści, lub w wyniku 
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uzyskania istotnych informacji, dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego 
lub odnoszących się do minimalizacji ryzyka.

E. SZCZEGÓLNE ZOBOWIĄZANIA DO WYKONANIA PO WPROWADZENIU DO 
OBROTU W SYTUACJI, GDY POZWOLENIE NA WPROWADZENIE DO OBROTU
JEST UDZIELONE W PROCEDURZE DOPUSZCZENIA W WYJĄTKOWYCH 
OKOLICZNOŚCIACH

To pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zostało udzielone w procedurze dopuszczenia w 
wyjątkowych okolicznościach i zgodnie z art. 14 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 726/2004, podmiot 
odpowiedzialny wykona następujące czynności, zgodnie z określonym harmonogramem:

Opis Termin
Nieinterwencyjne badanie bezpieczeństwa stosowania po wydaniu pozwolenia 
(ang. Non-interventional post-authorisation safety study, PASS): W celu dalszej 
oceny bezpieczeństwa stosowania i skuteczności moksetumomabu pasudotoksu w 
rutynowej praktyce klinicznej w leczeniu pacjentów z nawracającą lub oporną na 
leczenie HCL (którzy otrzymali co najmniej 2 wcześniejsze terapie systemowe, w 
tym wcześniejsze leczenie PNA) Podmiot odpowiedzialny powinien 
przeprowadzić, a następnie przedstawić wyniki badania opartego na danych z 
rejestru choroby dla pacjentów z HCL, według uzgodnionego protokołu. 

Co roku w 
ramach 
dorocznej 
ponownej 
oceny
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ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA DLA PACJENTA
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A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ
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INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Lumoxiti 1 mg proszek do koncentratu i roztwór, do sporządzania roztworu do infuzji.

moksetumomab pasudotoks

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna fiolka z proszkiem do sporządzenia koncentratu zawiera 1 mg moksetumomabu pasudotoksu. 
Po rekonstytucji wodą do wstrzykiwań każda fiolka zawiera 1 mg/ml moksetumomabu pasudotoksu. 

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze:

Proszek do koncentratu
Sodu diwodorofosforan jednowodny
Sacharoza
Glicyna
Polisorbat 80
Sodu wodorotlenek

Roztwór (stabilizator)
Kwas cytrynowy jednowodny
Sodu cytrynian
Polisorbat 80
Woda do wstrzykiwań

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Lumoxiti 1 mg proszek do koncentratu i roztwór, do sporządzania roztworu do infuzji.
2 fiolki z proszkiem do koncentratu
3 fiolki z proszkiem do koncentratu
1 fiolka z roztworem (stabilizatorem) – dodać do worka zawierającego tylko sodu chlorek 

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie dożylne po rekonstytucji i rozcieńczeniu
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO 
W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
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7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać i przewozić w lodówce (2°C - 8°C).
Nie zamrażać.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO 
PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI 
WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Szwecja

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/20/1522/001 2 fiolki + 1 fiolka
EU/1/20/1522/002 3 fiolki + 1 fiolka

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Zaakceptowano uzasadnienie o braku informacji systemem Braille’a.

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
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Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC
SN
NN 
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MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH 
BEZPOŚREDNICH

FIOLKA Z PROSZKIEM

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Lumoxiti 1 mg proszek do koncentratu
moksetumomab pasudotoks
iv. po rekonstytucji i rozcieńczeniu

2. SPOSÓB PODAWANIA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY 
JEDNOSTEK

6. INNE

AstraZeneca
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MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH 
BEZPOŚREDNICH

FIOLKA Z ROZTWOREM (STABILIZATOREM)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Roztwór (stabilizator)
Lumoxiti

2. SPOSÓB PODAWANIA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY 
JEDNOSTEK

1 ml

6. INNE

Dodać do worka zawierającego tylko sodu chlorek 
AstraZeneca
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B. ULOTKA DLA PACJENTA
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Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lumoxiti 1 mg proszek do koncentratu i roztwór, do sporządzania roztworu do infuzji
moksetumomab pasudotoks

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie 
zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, 
zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, 
jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona 
informacje ważne dla pacjenta.
 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
 Lek ten przepisano ściśle określonej osobie.
 Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane 

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. 
Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Lumoxiti i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed otrzymaniem leku Lumoxiti
3. Jak lek Lumoxiti będzie podawany
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Lumoxiti
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Lumoxiti i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Lumoxiti 
Lumoxiti zawiera substancję czynną moksetumomab pasudotoks. 

W jakim celu stosuje się lek Lumoxiti 
Lumoxiti jest stosowany jako jedyny lek w leczeniu rzadkiego nowotworu zwanego białaczką 
włochatokomórkową (ang. hairy cell leukaemia, HCL), w której szpik kostny produkuje 
nieprawidłowe białe komórki krwi. Jest on przeznaczony do stosowania u dorosłych, gdy:
 choroba nowotworowa nawróciła lub
 wcześniejsze leczenie nie zadziałało. 

Lek Lumoxiti jest przeznaczony dla pacjentów, którzy otrzymali co najmniej 2 inne terapie z 
powodu HCL, w tym lek zwany analogiem nukleozydów purynowych.

Jak działa lek Lumoxiti
Działanie leku Lumoxiti polega na przyłączaniu się do komórek z białkiem zwanym CD22. Komórki 
HCL posiadają to białko. Po przyłączeniu się do komórek HCL lek wydziela w tych komórkach 
substancję, która powoduje śmierć komórek HCL.

2. Informacje ważne przed otrzymaniem leku Lumoxiti

Kiedy nie stosować leku Lumoxiti:
 jeśli pacjent ma uczulenie na moksetumomab pasudotoks lub którykolwiek z pozostałych 

składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
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Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Lumoxiti należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub 
pielęgniarką, jeśli:

 u pacjenta występowała choroba naczyń krwionośnych i nerek zwana zespołem hemolityczno-
mocznicowym (ang. haemolytic uremic syndrome, ZHM). ZHM jest poważnym działaniem 
niepożądanym leku Lumoxiti (patrz punkt 4).

 u pacjenta występowały zakrzepy tworzące się w małych naczyniach krwionośnych z powodu 
schorzenia zwanego ciężką mikroangiopatią zakrzepową (TMA).

 u pacjenta występowało schorzenie polegające na wycieku płynu z małych naczyń 
krwionośnych do przestrzeni pozanaczyniowej zwane zespołem przesiąkania włośniczek 
(ZPW). ZPW jest poważnym działaniem niepożądanym leku Lumoxiti (patrz punkt 4).

 u pacjenta występują problemy z nerkami.

Pacjenci, u których wcześniej wystąpiło którekolwiek z powyższych schorzeń mogą podlegać 
większemu ryzyku ponownego ich wystąpienia podczas leczenia lekiem Lumoxiti. Jeśli pacjent 
uważa, że którakolwiek z powyższych sytuacji odnosi się do pacjenta (lub jeśli pacjent nie jest tego 
pewien), powinien porozmawiać z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką przed zastosowaniem tego 
leku.

Badania diagnostyczne i kontrolne
Przed i podczas leczenia lekiem Lumoxiti lekarz prowadzący może sprawdzić ciśnienie krwi i masę 
ciała pacjenta oraz zlecić pewne badania. Na przykład może zajść konieczność wykonania badań krwi
i próbek moczu, aby sprawdzić czynność nerek. 

Dzieci i młodzież
Nie należy stosować leku Lumoxiti u dzieci i młodzieży, ponieważ lek nie był badany u pacjentów z 
HCL w wieku poniżej 18 lat z powodu skrajnie rzadkiego występowania HCL w tych grupach 
wiekowych.

Lek Lumoxiti a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta 
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Antykoncepcja, ciąża i karmienie piersią
Antykoncepcja
Pacjentki zdolne do zajścia w ciążę powinny podczas leczenia lekiem Lumoxiti stosować skuteczną 
kontrolę urodzeń. Kontrolę urodzeń należy kontynuować przez co najmniej 30 dni po przyjęciu 
ostatniej dawki leku. Należy omówić z lekarzem prowadzącym najbardziej odpowiednie metody 
kontroli urodzeń.

Ciąża
Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna 
powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ Lumoxiti może mieć szkodliwy wpływ na nienarodzone 
dziecko. 
 Nie należy stosować leku Lumoxiti podczas ciąży – chyba, że pacjentka i lekarz prowadzący

zgadzają się, że jest to najlepsza opcja dla pacjentki.
 Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia lekiem Lumoxiti, należy natychmiast 

poinformować o tym lekarza prowadzącego lub pielęgniarkę.

Karmienie piersią
Należy powiedzieć lekarzowi prowadzącemu, jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje karmić piersią.
Nie wiadomo, czy Lumoxiti przenika do mleka kobiecego. 
 Pacjentka i lekarz prowadzący powinni zdecydować, co jest najlepsze dla pacjentki i dla jej 

dziecka. 
 Może to oznaczać, że pacjentka nie będzie karmić piersią i będzie otrzymywać lek Lumoxiti lub 

będzie karmić piersią i nie będzie otrzymywać leku Lumoxiti.
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Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Jest mało prawdopodobne, by lek Lumoxiti wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i 
obsługiwania maszyn. Jeśli jednak pacjent odczuwa brak wystarczającej koncentracji i szybkiego 
reagowania, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lumoxiti zawiera sód
Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od 
sodu”.

3. Jak lek Lumoxiti będzie podawany

Ten lek będzie poddany rozpuszczeniu i rozcieńczeniu przez osobę z fachowego personelu 
medycznego. Lek Lumoxiti będzie podawany w szpitalu lub klinice przez doświadczonego lekarza lub 
pielęgniarkę.
Lekarz ustali dawkę odpowiednią dla pacjenta w oparciu o masę ciała pacjenta.

Lekarz lub pielęgniarka podadzą pacjentowi lek Lumoxiti w infuzji (kroplówce) do żyły (dożylnie) 
trwającej 30 minut w 1., 3. i 5. dniu każdego 28-dniowego cyklu leczenia. Pacjent może otrzymać 
maksymalnie 6 cykli leczenia. Lekarz prowadzący zdecyduje ile cykli leczenia pacjent potrzebuje.

Przed każdą infuzją leku Lumoxiti pacjent otrzyma inne leki pomagające w złagodzeniu działań 
niepożądanych, w tym reakcji związanych z infuzją (patrz punkt 4).

Pacjent otrzyma wlew płynów przed i po każdej infuzji leku Lumoxiti, aby pomóc zapobiec 
wystąpieniu ZHM. ZHM jest poważnym działaniem niepożądanym tego leku (patrz punkt 4). Ważne 
jest wypijanie 2 do 3 litrów płynów codziennie przez pierwszych 8 dni w każdym 28-dniowym cyklu
leczenia, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Niezgłoszenie się na wizytę z podaniem leku Lumoxiti

Należy natychmiast zadzwonić do lekarza prowadzącego, aby wyznaczyć termin nowej wizyty.
Bardzo ważne jest, by nie pomijać przyjęcia dawki tego leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić 
się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Lumoxiti może powodować pewne poważne działania niepożądane. Należy natychmiast 
powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce, jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z podanych niżej 
działań niepożądanych, ponieważ mogą one wymagać leczenia oraz może zajść potrzeba 
opóźnienia lub zakończenia leczenia lekiem Lumoxiti:
 Krwawa biegunka, ból brzucha, wymioty, gorączka, uczucie zmęczenia, splątanie, zmniejszenie 

ilości oddawanego moczu lub ciemne zabarwienie moczu bądź nietypowe krwawienie lub 
powstawanie siniaków. Mogą to być objawy choroby naczyń krwionośnych i nerek zwane 
zespołem hemolityczno-mocznicowym (ZHM) (często, mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby
na 10).

 Szybki przyrost masy ciała, niskie ciśnienie krwi, zawroty głowy lub uczucie oszołomienia, 
opuchnięcie ramion lub nóg, duszność lub kaszel. Mogą to być objawy przesączania płynu z 
małych naczyń krwionośnych do przestrzeni pozanaczyniowej zwanego zespołem przesączania 
włośniczkowego (ZPW) (często, mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10).
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 Reakcje podczas infuzji mogą wystąpić w dowolnym momencie podczas infuzji i w dowolnym 
cyklu leczenia (bardzo często, mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10). Objawami mogą 
być: ból głowy, zawroty głowy, niskie ciśnienie krwi, ból mięśni, gorączkę, dreszcze, nudności 
lub wymioty.

Inne działania niepożądane: 

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10):
 opuchnięcie twarzy, oczu, ramion i nóg (obrzęk)
 zmniejszenie ilości białka zwanego albuminą we krwi
 zwiększona aktywność enzymów wątrobowych
 zwiększone stężenie kreatyniny we krwi
 nudności

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione 
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane 
można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat 
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Lumoxiti

Lek Lumoxiti będzie podawany pacjentowi w szpitalu lub klinice, więc za jego przechowywanie 
będzie odpowiedzialny fachowy personel medyczny. Poniżej podane szczegółowe informacje 
o warunkach przechowywania leku:

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie fiolki i pudełku 
tekturowym po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nieotwarte fiolki:
 Przechowywać i przewozić w lodówce (2°C - 8°C).
 Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
 Nie zamrażać.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z 
lokalnymi przepisami.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lumoxiti
 Substancją czynną jest moksetumomab pasudotoks. Każda fiolka z proszkiem zawiera 1 mg 

moksetumomabu pasudotoksu. Po rozpuszczeniu przy użyciu wody do wstrzykiwań każda fiolka 
zawiera 1 mg/ml moksetumomab pasudotoksu.

 Pozostałe składniki proszku to: sodu diwodorofosforan jednowodny, sacharoza, glicyna, polisorbat
80 i sodu wodorotlenek (patrz punkt 2 „Lumoxiti zawiera sód”).

 Roztwór (stabilizator) zawiera kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, polisorbat 80 i wodę 
do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Lumoxiti i co zawiera opakowanie

Lek Lumoxiti to proszek do koncentratu i roztwór, do sporządzania roztworu do infuzji.
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 Proszek jest w kolorze od białego do białawego.
 Roztwór (stabilizator) to przeźroczysty roztwór w kolorze od bezbarwnego do lekko żółtego.

Każde opakowanie z lekiem Lumoxiti zawiera:
 2 fiolki z proszkiem do koncentratu i 1 fiolkę z roztworem (stabilizatorem) lub
 3 fiolki z proszkiem do koncentratu i 1 fiolkę z roztworem (stabilizatorem)

Proszek do koncentratu i roztwór (stabilizator) są dostępne w oddzielnych szklanych fiolkach, z 
których każda posiada zatyczkę i aluminiowe wieczko.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Szwecja

Wytwórca
MedImmune Pharma B.V.
Lagelandseweg 78
Nijmegen
6545CG
Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do 
miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

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 Drug 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

España
AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Polska
AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.
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Tel: +34 91 301 91 00 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

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Ten lek został dopuszczony do obrotu w wyjątkowych okolicznościach. Oznacza to, że ze względu na 
rzadkie występowanie choroby nie było możliwe uzyskanie pełnej informacji dotyczącej tego leku.
Europejska Agencja Leków dokona co roku przeglądu wszystkich nowych informacji o leku i w razie 
konieczności treść tej ulotki zostanie zaktualizowana.

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków:
http://www.ema.europa.eu

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

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Sposób podawania
Lek Lumoxiti jest przeznaczony do podania dożylnego.

Lumoxiti proszek do koncentratu wymaga rekonstytucji i rozcieńczenia przez osobę z fachowego 
personelu medycznego z zachowaniem zasad aseptyki.

Krok 1: Obliczenie dawki
 Obliczyć dawkę (mg) i liczbę fiolek z produktem Lumoxiti proszek do koncentratu (1 mg/fiolkę),

które należy poddać rekonstytucji
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Liczba fiolek z produktem Lumoxiti proszek do koncentratu =  

0,04 mg/kg mc.  x masa ciała pacjenta (kg)

1 mg/fiolkę

o Nie należy zaokrąglać w dół niepełnych fiolek. Na przykład, osoba o masie ciała 55 kg 

potrzebuje 3 fiolek z produktem Lumoxiti proszek do koncentratu.

 Zindywidualizować dawkowanie na podstawie rzeczywistej masy ciała pacjenta przed pierwszą 

dawką pierwszego cyklu leczenia. 

o Dawkę można zmieniać wyłącznie pomiędzy cyklami leczenia, gdy zmiana masy ciała 

przekracza 10% masy ciała użytej do obliczenia pierwszej dawki pierwszego cyklu leczenia. 

Nie należy zmieniać dawki w trakcie danego cyklu.

Krok 2: Rekonstytucja fiolek z produktem Lumoxiti
Lumoxiti proszek do koncentratu należy poddać rozpuszczeniu przy użyciu wody do wstrzykiwań. 
Woda do wstrzykiwań nie wchodzi w skład opakowania z lekiem.
W pudełku tekturowym z produktem Lumoxiti znajduje się roztwór (stabilizator), który należy dodać 
do worka infuzyjnego przed dodaniem odtworzonego proszku do koncentratu. Nie stosować tego 
roztworu (stabilizatora) w celu rozpuszczeniu proszku do koncentratu.  

 Dokonać rekonstytucji każdej fiolki z produktem Lumoxiti proszek do koncentratu przy użyciu 

1,1 ml wody do wstrzykiwań.

o Skierować strumień wody do wstrzykiwań na ścianki fioki, a nie bezpośrednio na 

liofilizowany proszek. 

o Końcowe stężenie znajdującego się w fiolce proszku do sporządzania koncentratu produktu 

Lumoxiti po rekonstytucji (tj. koncentratu produktu Lumoxiti) wynosi 1 mg/ml.

 Delikatnie obracać fiolką aż do całkowitego rozpuszczenia zawartości. Obrócić fiolkę do góry 

dnem, aby upewnić się, że cały proszek znajdujący się w fiolce uległ rozpuszczeniu. Nie 

wstrząsać.

 Obejrzeć dokładnie koncentrat produktu Lumoxiti, upewniając się, że jest przeźroczysty do lekko 

opalizującego, bezbarwny do lekko żółtego i wolny od widocznych cząstek. Nie używać, jeśli 

roztwór jest mętny, przebarwiony i zawiera jakiekolwiek cząstki.

Po rekonstytucji natychmiast przystąpić do procesu rozcieńczania opisanego w Krokach 3. i 4. Nie 
przechowywać koncentratu produktu Lumoxiti.

Krok 3: Przygotowanie worka infuzyjnego
Roztwór (stabilizator) należy wstrzyknąć wyłącznie do worka infuzyjnego. Roztwór (stabilizator) 
musi być dodany do worka infuzyjnego przed dodaniem koncentratu produktu Lumoxiti.
Należy użyć tylko 1 fiolki roztworu (stabilizatora) na worek infuzyjny. Każdą dodatkową fiolkę 
(fiolki) z roztworem (stabilizatorem) należy wyrzucić.

 Przygotować worek infuzyjny zawierający 50 ml roztworu sodu chlorku o stężeniu

9 mg/ml (0,9%) do wstrzykiwań.

 Dodać 1 ml roztworu (stabilizatora) do worka infuzyjnego.

o Delikatnie obracać worek, aby wymieszać roztwór. Nie wstrząsać.

Krok 4: Dodanie koncentratu produktu Lumoxiti do worka infuzyjnego

Pobrać wymaganą objętość (obliczoną w Kroku 1) koncentratu produktu Lumoxiti z fiolki (fiolek) 

poddanych rekonstytucji. 

 Wstrzyknąć koncentrat produktu Lumoxiti z fiolki (fiolek) po rekonstytucji do worka infuzyjnego 

zawierającego 50 ml roztworu sodu chlorku o stężeniu 9 mg/ml i 1 ml roztworu (stabilizatora).

 Delikatnie obracać worek, aby wymieszać roztwór. Nie wstrząsać.

 Obejrzeć dokładnie rozcieńczony koncentrat produktu Lumoxiti (tj. roztwór Lumoxiti). Nie 

stosować, jeśli roztwór ten jest mętny lub zawiera jakiekolwiek cząstki.
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Po tym kroku rozcieńczenia natychmiast podać w infuzji roztwór produktu Lumoxiti (z końcowego 
worka infuzyjnego) (krok 5). 

Krok 5: Podanie produktu Lumoxiti
Produkt Lumoxiti jest przeznaczony do podania dożylnego.
 Natychmiast podać dożylnie roztwór z produktem Lumoxiti w ciągu 30 minut. Należy korzystać z 

zestawów infuzyjnych wyposażonych w jałowe filtry o niskim stopniu wiązania z białkami i 

średnicy 0,22 mikrona.

 Nie mieszać produktu Lumoxiti ani nie podawać go w infuzji z innymi produktami leczniczymi.

 Po infuzji przepłukać linię infuzyjną roztworem sodu chlorku do wstrzykiwań o stężeniu 

9 mg/ml (0,9%) z taką samą prędkością, z jaką podawano wlew. Zapewni to podanie pełnej dawki 

produktu Lumoxiti.

Usuwanie
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z 
lokalnymi przepisami.

Warunki przechowywania

Przechowywać i przewozić w lodówce (2°C - 8°C).
Nie zamrażać.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania po rekonstytucji i rozcieńczeniu produktu leczniczego, patrz niżej punkt 
dotyczący terminu ważności.

Termin ważności

Lek Lumoxiti jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia.

Nieotwarta fiolka:
 4 lata.

Koncentrat produktu Lumoxiti (tj. proszek do koncentratu produktu Lumoxiti po rekonstytucji):
 Koncentrat produktu Lumoxiti należy natychmiast poddać dalszemu rozcieńczeniu.
 Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy natychmiast zużyć, chyba, że metoda 

rekonstytucji wyklucza ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Jeśli produkt nie zostanie 
natychmiast zużyty, za czas i warunki jego przechowywania odpowiada użytkownik.

Roztwór z produktem Lumoxiti (tj. rozcieńczony koncentrat produktu Lumoxiti w przygotowanym
worku infuzyjnym):
 Po rozcieńczeniu koncentratu produktu Lumoxiti należy natychmiast podać w infuzji roztwór z 

produktem Lumoxiti (w końcowym worku infuzyjnym).
 Całkowity czas od początkowej rekonstytucji produktu Lumoxiti proszek do koncentratu w fiolce 

do rozpoczęcia infuzji nie powinien przekraczać 4 godzin w temperaturze pokojowej (do 25°C).
 Jeśli worek infuzyjny nie zostanie natychmiast użyty, należy przechowywać go w lodówce (w 

temperaturze 2°C do 8°C) i zużyć w ciągu 24 godzin od momentu pierwszego przekłucia igłą 
fiolki z produktem Lumoxiti w postaci proszku do koncentratu. Nie zamrażać ani nie wstrząsać.
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ANEKS IV

WNIOSKI DOTYCZĄCE PRZYZNANIA POZWOLENIA ZGODNIE Z PROCEDURĄ 
DOPUSZCZENIA W WYJĄTKOWYCH OKOLICZNOŚCIACH PRZEDSTAWIONE PRZEZ 

EUROPEJSKĄ AGENCJĘ LEKÓW
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Wnioski przedstawione przez Europejską Agencję Leków dotyczące:

 przyznania pozwolenia zgodnie z procedurą dopuszczenia w wyjątkowych 

okolicznościach

Po rozpatrzeniu wniosku CHMP uznaje, że stosunek korzyści do ryzyka jest korzystny i zaleca 

przyznanie pozwolenia zgodnie z procedurą dopuszczenia w wyjątkowych okolicznościach, co 

zostało szerzej omówione w Europejskim Publicznym Sprawozdaniu Oceniającym.
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