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Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo 
informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas 
reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje. 
 
 
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 
 
MINJUVI 200 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui 
 
 
2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 
 
Viename miltelių flakone yra 200 mg tafasitamabo. 
 
Paruošus, kiekviename tirpalo ml yra 40 mg tafasitamabo. 
 
Tafasitamabas yra humanizuotas CD19 specifinis imunoglobulino G (IgG) poklasio monokloninis 
antikūnas, gaminamas žinduolių (kininio žiurkėnuko kiaušidžių) ląstelėse rekombinantinės DNR 
technologijos būdu. 
 
Pagalbinė medžiaga, kurios poveikis žinomas 
Kiekviename MINJUVI flakone yra 7,4 mg natrio. Visos pagalbinės medžiagos 
išvardytos 6.1 skyriuje. 
 
 
3. FARMACINĖ FORMA 
 
Milteliai infuzinio tirpalo koncentratui (milteliai koncentratui). 
Balti arba gelsvi liofilizuoti milteliai. 
 
 
4. KLINIKINĖ INFORMACIJA 
 
4.1 Terapinės indikacijos 
 
MINJUVI skiriamas kartu su lenalidomidu, po to skiriant MINJUVI monoterapiją suaugusiems 
pacientams, sergantiems recidyvuojančia ar atsparia difuzine didelių B ląstelių limfoma (DLBCL), 
kuriems netaikoma autologinių kamieninių ląstelių transplantacija (ASCT). 
 
4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas 
 
MINJUVI turi skirti sveikatos priežiūros specialistas, turintis patirties gydant vėžiu sergančius 
pacientus. 
 
Rekomenduojama premedikacija 
Premedikacija, siekiant sumažinti su infuzija susijusių reakcijų riziką, turi būti skiriama 
nuo 30 minučių iki 2 valandų prieš tafasitamabo infuziją. Pacientams, kuriems per 
pirmąsias 3 infuzijas nepasireiškė su infuzija susijusių reakcijų, premedikacija yra nebūtina vėlesnių 
infuzijų metu. 
Premedikacija gali būti antipiretikai (pvz., paracetamolis), histamino H1 receptorių blokatoriai (pvz., 
difenhidraminas), histamino H2 receptorių blokatoriai (pvz., cimetidinas) arba gliukokortikosteroidai 
(pvz., metilprednizolonas). 
 
Su infuzija susijusių reakcijų gydymas 
Jei atsiranda su infuzija susijusi reakcija (2 ir aukštesnio laipsnio), infuziją reikia nutraukti. Be to, turi 
būti pradėtas tinkamas simptomų gydymas. Kai požymiai ir simptomai praeina arba sumažėja 
iki 1 laipsnio, MINJUVI infuziją galima tęsti sumažintu infuzijos greičiu (žr. 1 lentelę). 
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Jei pacientui pasireiškė 1–3 laipsnio su infuzija susijusi reakcija, prieš vėlesnes tafasitamabo infuzijas 
reikia skirti premedikaciją. 
 
Dozavimas 
Rekomenduojama MINJUVI dozė yra 12 mg/kg kūno svorio, leidžiama intraveninė infuzija pagal šį 
tvarkaraštį: 
• 1 ciklas: infuzija ciklo 1, 4, 8, 15 ir 22 dienomis; 
• 2 ir 3 ciklai: infuzija kiekvieno ciklo 1, 8, 15 ir 22 dienomis; 
• 4 ciklas iki ligos progresavimo: infuzija kiekvieno ciklo 1 ir 15 dienomis.  
Kiekvienas ciklas trunka 28 dienas. 
 
Be to, pacientai turi vartoti lenalidomido kapsules rekomenduojama pradine 25 mg doze kiekvieno 
ciklo 1–21 dienomis. Pradinė ir tolesnė dozės gali būti koreguojamos pagal lenalidomido preparato 
charakteristikų santrauką (PCS). 
MINJUVI ir lenalidomido derinys skiriamas iki dvylikos ciklų. 
 
Gydymą lenalidomidu reikia nutraukti po daugiausiai dvylikos kombinuoto gydymo ciklų. Pacientams 
reikia ir toliau skirti MINJUVI infuzijas kaip vieną vaistinį preparatą kiekvieno 28 dienų 
ciklo 1 ir 15 dienomis, kol liga progresuos arba bus nepriimtinas toksiškumas. 
 
Dozės keitimas 
1 lentelėje pateikti dozės pakeitimai, pasireiškus nepageidaujamoms reakcijoms. Apie lenalidomido 
dozės pakeitimus taip pat žiūrėkite lenalidomido PCS. 
 
1 lentelė. Dozės keitimas, jeigu atsiranda nepageidaujamų reakcijų 

Nepageidaujama 
reakcija Sunkumas Dozės keitimas 

Su infuzija susijusios 
reakcijos 

2 laipsnis (vidutinis)  

• Nedelsdami nutraukite MINJUVI 
infuziją ir pašalinkite požymius bei 
simptomus.  

• Kai požymiai ir simptomai praeina arba 
sumažėja iki 1 laipsnio, pradėkite 
MINJUVI infuziją ne daugiau 
kaip 50 % dažniu, kuriam esant 
pasireiškė reakcija. Jei pacientas 
nejaučia tolesnės reakcijos 
per 1 valandą, o gyvybiniai rodikliai yra 
stabilūs, infuzijos greitis gali būti 
didinamas kas 30 minučių, kol 
toleruojama iki reakcijos atsiradimo. 
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Nepageidaujama 
reakcija Sunkumas Dozės keitimas 

3 laipsnis (sunkus)  
 

• Nedelsdami nutraukite MINJUVI 
infuziją ir pašalinkite požymius bei 
simptomus. 

• Kai požymiai ir simptomai praeina arba 
sumažėja iki 1 laipsnio, tęskite 
MINJUVI infuziją ne daugiau 
kaip 25 % dažniu, kuriam esant 
pasireiškė reakcija. Jei pacientas 
nejaučia tolesnės reakcijos 
per 1 valandą, o gyvybiniai rodikliai yra 
stabilūs, infuzijos greitis gali būti 
didinamas kas 30 minučių iki 
maksimalaus 50 % dažnio, kuriam esant 
pasireiškė reakcija. 

• Jei po pakartojimo reakcija atsinaujina, 
nedelsdami nutraukite infuziją.  

4 laipsnis (pavojingas 
gyvybei) 

• Nedelsdami nutraukite infuziją ir visam 
laikui nutraukite MINJUVI infuziją. 

Kaulų čiulpų 
slopinimas  

Trombocitų skaičius 
mažesnis nei 50 000/μl  

• Sustabdykite MINJUVI ir lenalidomidą, 
kas savaitę stebėkite bendrą kraujo 
tyrimą, kol trombocitų skaičius 
bus 50 000/μl arba didesnis. 

• Tęskite MINJUVI vartojimą ta pačia 
doze ir lenalidomido vartojimą mažesne 
doze, jei trombocitų skaičius grįžta į 
≥ 50 000/μl. Dozavimo koregavimų 
ieškokite lenalidomido PCS.  

Neutrofilų skaičius mažesnis 
nei 1 000/μl bent 7 dienas 
 
ARBA 
 
Neutrofilų skaičius mažesnis 
nei 1 000/μl ir kūno 
temperatūra padidėja 
iki 38 °C arba daugiau 
 
ARBA  
 
Neutrofilų skaičius mažesnis 
nei 500/μl 

• Sustabdykite MINJUVI ir lenalidomidą, 
kas savaitę stebėkite bendrą kraujo 
tyrimą, kol neutrofilų skaičius 
bus 1 000/μl arba didesnis. 

• Tęskite MINJUVI vartojimą ta pačia 
doze ir lenalidomido vartojimą mažesne 
doze, jei neutrofilų skaičius vėl 
pasiekia ≥ 1000/μl. Dozavimo 
koregavimų ieškokite lenalidomido 
PCS. 

 
Specialios populiacijos 
 
Vaikų populiacija 
MINJUVI saugumas ir veiksmingumas vaikams iki 18 metų neištirti.  
Duomenų nėra.  
 
Senyvi pacientai 
Senyviems pacientams (≥ 65 metų) dozės koreguoti nereikia. 
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Inkstų funkcijos sutrikimas 
Pacientams, kuriems yra lengvas arba vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas, dozės koreguoti 
nereikia (žr. 5.2 skyrių). Duomenų apie dozavimo rekomendacijas pacientams, kuriems yra sunkus 
inkstų funkcijos sutrikimas, nėra. 
 
Kepenų funkcijos sutrikimas 
Lengvą kepenų veiklos sutrikimą turintiems pacientams dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių). Nėra 
duomenų apie pacientų, kuriems yra vidutinio sunkumo ar sunkus kepenų funkcijos sutrikimas, 
dozavimo rekomendacijas. 
 
Vartojimo metodas  
MINJUVI skirtas leisti į veną ištirpinus ir praskiedus. 
• Atliekant pirmąją 1 ciklo infuziją, pirmąsias 30 minučių intraveninės infuzijos greitis turi 

būti 70 ml/val. Po to greitį reikia didinti, kad pirmoji infuzija būtų atlikta per 2,5 valandos 
laikotarpį.  

• Visos vėlesnės infuzijos turi būti atliekamos per 1,5–2 valandų laikotarpį. 
• Atsiradus nepageidaujamoms reakcijoms, atsižvelkite į 1 lentelėje rekomenduojamus dozės 

pakeitimus. 
• MINJUVI negalima skirti kartu su kitais vaistiniais preparatais per tą pačią infuzijos liniją. 
• MINJUVI į veną negalima sušvirkšti staiga arba iš karto. 
 
Vaistinio preparato ruošimo ir skiedimo prieš vartojant instrukcija pateikiama 6.6 skyriuje.  
 
4.3 Kontraindikacijos 
 
Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai. 
 
4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės 
 
Atsekamumas 
Siekiant pagerinti biologinių vaistinių preparatų atsekamumą, reikia aiškiai užrašyti paskirto vaistinio 
preparato pavadinimą ir serijos numerį. 
 
Su infuzija susijusios reakcijos 
Per pirmąją infuziją gali pasireikšti dažniau pasitaikančių su infuzija susijusių reakcijų, apie kurias 
pranešta (žr. 4.8 skyrių). Infuzijos metu pacientus reikia atidžiai stebėti. Pacientams reikia patarti 
susisiekti su sveikatos priežiūros specialistais, jei 24 valandų laikotarpiu po infuzijos jie patirtų su 
infuzija susijusių reakcijų požymių ir simptomų, įskaitant karščiavimą, šaltkrėtį, išbėrimą ar 
kvėpavimo sutrikimus. Prieš pradedant tafasitamabo infuziją, pacientams reikia skirti premedikaciją. 
Atsižvelgiant į su infuzija susijusios reakcijos sunkumą, tafasitamabo infuziją reikia nutraukti arba 
sustabdyti ir pradėti tinkamą gydymą (žr. 4.2 skyrių). 
 
Kaulų čiulpų slopinimas 
Gydymas tafasitamabu gali sukelti rimtą ir (arba) sunkią mielosupresiją, įskaitant neutropeniją, 
trombocitopeniją ir anemiją (žr. 4.8 skyrių). Bendro kraujo tyrimo duomenys turi būti stebimi viso 
gydymo metu ir prieš pradedant kiekvieną gydymo ciklą. Atsižvelgiant į nepageidaujamos reakcijos 
sunkumą, tafasitamabo infuziją reikia nutraukti (žr. 1 lentelę). Dozavimo koregavimų ieškokite 
lenalidomido PCS. 
 
Neutropenija 
Gauta pranešimų apie neutropeniją, įskaitant febrilinę neutropeniją, gydant tafasitamabu. Reikia 
apsvarstyti granuliocitų kolonijas stimuliuojančių faktorių (G-CSF) skyrimą, ypač pacientams, 
kuriems yra 3 arba 4 laipsnio neutropenija. Reikia numatyti, įvertinti ir gydyti bet kokius infekcijos 
atsiradimo simptomus ir požymius.  
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Trombocitopenija 
Gauta pranešimų apie trombocitopeniją, pasireiškusią gydant tafasitamabu. Reikia apsvarstyti kartu 
vartojamų vaistinių preparatų, galinčių padidinti kraujavimo riziką (pvz., trombocitų inhibitorių, 
antikoaguliantų), vartojimą. Pacientams reikia patarti nedelsiant pranešti apie kraujosruvų ar 
kraujavimo požymius ar simptomus. 
 
Infekcijos 
Gydant tafasitamabu, pacientams pasireiškė mirtinos ir sunkios infekcijos, įskaitant oportunistines 
infekcijas. Tafasitamabą galima skirti pacientams, sergantiems aktyvia infekcija, tik tada, jei infekcija 
tinkamai ir gerai kontroliuojama. Pacientams, kuriems yra buvę pasikartojančių ar lėtinių infekcijų, 
gali padidėti infekcijos rizika ir jie turi būti atitinkamai stebimi. 
Pacientams reikia patarti kreiptis į sveikatos priežiūros specialistus, jei atsiranda karščiavimas ar kitų 
galimos infekcijos požymių, pvz., šaltkrėtis, kosulys ar skausmas šlapinantis. 
 
Naviko irimo sindromas 
Pacientams, kurių naviko audinio masė yra didelė ir navikas greitai proliferuoja, gali padidėti naviko 
irimo sindromo rizika. DLBCL sergantiems pacientams gydant tafasitamabu buvo pastebėtas naviko 
irimo sindromas. Prieš gydant tafasitamabu reikia imtis atitinkamų priemonių ir profilaktikos pagal 
vietines rekomendacijas. Gydymo tafasitamabu metu pacientai turi būti atidžiai stebimi dėl naviko 
irimo sindromo. 
 
Skiepijimas 
Imunizacijos gyvosiomis vakcinomis po gydymo tafasitamabu saugumas nebuvo tirtas, todėl kartu su 
gydymu tafasitamabu skiepyti gyvosiomis vakcinomis nerekomenduojama. 
 
Pagalbinė medžiaga 
Šio vaistinio preparato 1 flakone yra 37,0 mg natrio, tai atitinka 1,85 % didžiausios PSO 
rekomenduojamos paros normos suaugusiesiems, kuri yra 2 g natrio. 
 
4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika 
 
Sąveikos tyrimų neatlikta. 
 
4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis 
 
Gydymas tafasitamabu kartu su lenalidomidu neturėtų būti pradėtas pacientėms moterims, nebent būtų 
įsitikinta, kad nėštumo nėra. Taip pat skaitykite lenalidomido PCS. 
 
Vaisingo amžiaus moterys / moterų kontracepcija 
Vaisingo amžiaus moterims reikia patarti naudoti veiksmingas kontracepcijos priemones gydymo 
tafasitamabo metu ir bent 3 mėnesius po paskutinės jo dozės. 
 
Nėštumas 
Toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi tyrimai su tafasitamabu nebuvo atlikti. 
 
Duomenų apie tafasitamabo vartojimą nėštumo metu nėra. Tačiau žinoma, kad IgG prasiskverbia per 
placentą, o tafasitamabas, atsižvelgiant į farmakologines savybes, gali mažinti vaisiaus B ląsteles 
(žr. 5.1 skyrių). Jeigu poveikis pasireiškia nėštumo metu, reikia stebėti, ar naujagimiams nesumažėjo 
B ląstelių skaičius, o skiepijimas gyvosiomis virusinėmis vakcinomis turėtų būti atidėtas, kol kūdikio 
B ląstelių skaičius atsistatys (žr. 4.4 skyrių). 
 
Tafasitamabo nerekomenduojama vartoti nėštumo metu ir vaisingo amžiaus moterims, kurios 
nenaudoja kontracepcijos priemonių.  
 
Lenalidomidas gali pakenkti embrionui ir vaisiui, todėl jį draudžiama vartoti nėštumo metu ir vaisingo 
amžiaus moterims, nebent būtų įvykdytos visos lenalidomido nėštumo prevencijos programos sąlygos. 
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Žindymas 
Nežinoma, ar tafasitamabas išsiskiria į motinos pieną. Tačiau yra žinoma, kad motinos IgG išsiskiria į 
motinos pieną. Nėra duomenų apie tafasitamabo vartojimą krūtimi maitinančioms moterims. Pavojaus 
žindomiems kūdikiams negalima atmesti. Moterims reikia patarti nežindyti paskutinės tafasitamabo 
dozės metu ir mažiausiai 3 mėnesius po jos. 
 
Vaisingumas 
Specifinių tyrimų su gyvūnais, siekiant įvertinti tafasitamabo poveikį dauginimosi funkcijai, neatlikta. 
Kartotinių dozių toksiškumo tyrimų su gyvūnais metu nepastebėta jokio nepageidaujamo poveikio 
patinų ir patelių reprodukciniams organams (žr. 5.3 skyrių). 
 
4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus 
 
MINJUVI gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai. Vis dėlto, 
tafasitamabą vartojantys pacientai yra nurodę jaučiantys nuovargį, ir į tai būtina atsižvelgti vairuojant 
automobilį ar valdant mechanizmus. 
 
4.8 Nepageidaujamas poveikis 
 
Saugumo duomenų santrauka 
Dažniausios nepageidaujamos reakcijos: infekcijos (73 %), neutropenija (51 %), astenija (38 %), 
anemija (36 %), viduriavimas (36 %), trombocitopenija (31 %), kosulys (26 %), periferinė edema 
(24 %), karščiavimas (24 %), sumažėjęs apetitas (22 %). 
Dažniausios sunkios nepageidaujamos reakcijos buvo infekcija (26 %), įskaitant pneumoniją (7 %), ir 
febrilinė neutropenija (6 %). 
Dėl nepageidaujamos reakcijos visam laikui nutraukė tafasitamabo vartojimą 15 % pacientų. 
Dažniausios nepageidaujamos reakcijos, dėl kurių reikėjo visam laikui nutraukti tafasitamabo 
vartojimą, buvo infekcijos ir infestacijos (5 %), nervų sistemos sutrikimai (2,5 %) ir kvėpavimo, 
krūtinės ląstos bei tarpuplaučio sutrikimai (2,5 %). 
Dozės keitimo arba nutraukimo dėl nepageidaujamų reakcijų dažnis buvo 65 %. Dažniausios 
nepageidaujamos reakcijos, dėl kurių gydymas tafasitamabu buvo nutrauktas, buvo kraujo ir limfinės 
sistemos sutrikimai (41 %).  
 
Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje 
Nepageidaujamos reakcijos išvardytos pagal MedDRA organų sistemų klases ir pasireiškimo dažnį. 
Nepageidaujamų reakcijų dažnis nustatytas pagal pagrindinio 2 fazės tyrimo 
MOR208C203 (L-MIND), kuriame dalyvavo 81 pacientas, duomenis. Pacientai vartojo tafasitamabą 
vidutiniškai 7,7 mėnesio. Klinikinių tyrimų metu nustatytas nepageidaujamų reakcijų dažnis yra 
pagrįstas visų priežasčių sukeltų nepageidaujamų reiškinių dažniu, kai dalis nepageidaujamos 
reakcijos reiškinių gali turėti kitų priežasčių nei medicininis produktas, pavyzdžiui, liga, kiti vaistai ar 
nesusijusi priežastis. 
Dažnis apibūdinamas taip: labai dažnas (≥ 1/10), dažnas (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažnas 
(nuo ≥ 1/1 000 iki < 1/100), retas (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000), labai retas (< 1/10 000) ir nežinomas 
(negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos 
reakcijos pateiktos sunkumo mažėjimo tvarka. 
 



8 

2 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos pacientams, kuriems DLBLL recidyvavo arba nereagavo į 
gydymą ir kurie klinikinio tyrimo MOR208C203 (L-MIND) metu vartojo tafasitamabą  

Organų sistemos klasė Dažnis Nepageidaujamos reakcijos 
Infekcijos ir infestacijos Labai dažnas Bakterinės, virusinės ir grybelinės infekcijos +, 

įskaitant oportunistines infekcijas su mirtinais 
padariniais (pvz., bronchų ir plaučių 
aspergiliozė, bronchitas, pneumonija ir šlapimo 
takų infekcija) 

Dažnas Sepsis (įskaitant neutropeninį sepsį) 
Gerybiniai, piktybiniai ir 
nepatikslinti navikai (tarp jų 
cistos ir polipai) 

Dažnas Bazalinių ląstelių karcinoma 

Kraujo ir limfinės sistemos 
sutrikimai 

Labai dažnas Febrilinė neutropenija+, neutropenija+, 
trombocitopenija+, anemija, leukopenija+ 

Dažnas Limfopenija 
Imuninės sistemos 
sutrikimai 

Dažnas Hipogamaglobulinemija 

Metabolizmo ir mitybos 
sutrikimai 

Labai dažnos Hipokalemija, sumažėjęs apetitas  
Dažnas Hipokalemija, hipomagnezemija  

Nervų sistemos sutrikimai Dažnas Galvos skausmas, parestezija, disgeuzija 
Kvėpavimo sistemos, 
krūtinės ląstos ir 
tarpuplaučio sutrikimai 

Labai dažnas Dusulys, kosulys  
Dažnas Lėtinės obstrukcinės plaučių ligos paūmėjimas, 

nosies užgulimas 
Virškinimo trakto 
sutrikimai 

Labai dažnas Viduriavimas, vidurių užkietėjimas, vėmimas, 
pykinimas, pilvo skausmas 

Kepenų, tulžies pūslės ir 
latakų sutrikimai 

Dažnas Hiperbilirubinemija, transaminazių aktyvumo 
padidėjimas (įskaitant ALT ir (arba) AST 
aktyvumo padidėjimą), padidėjusi gama 
glutamiltransferazės koncentracija 

Odos ir poodinio audinio 
sutrikimai 

Labai dažnas Išbėrimas (įvairių rūšių išbėrimas, pvz., 
išbėrimas, makulopapulinis išbėrimas, 
niežulys, eriteminis išbėrimas) 

Dažnas Niežulys, alopecija, eritema, hiperhidrozė 
Skeleto, raumenų ir 
jungiamojo audinio 
sutrikimai 

Labai dažnas Nugaros skausmas, raumenų spazmai 
Dažnas Sąnarių skausmas, galūnių skausmas, raumenų 

ir kaulų skausmas 
Inkstų ir šlapimo takų 
sutrikimai 

Dažnas Padidėjęs kreatinino kiekis kraujyje 

Bendrieji sutrikimai ir 
vartojimo vietos pažeidimai  

Labai dažnas Astenija (įskaitant negalavimą), nuovargis, 
periferinė edema, karščiavimas 

Dažnas Gleivinės uždegimas 
Tyrimai  Dažnas Svorio sumažėjimas, C reaktyviojo baltymo 

padidėjimas 
Sužalojimai, apsinuodijimai 
ir procedūrų komplikacijos 

Dažnas Su infuzija susijusios reakcijos 

+Išsamesnė informacija apie šią nepageidaujamą reakciją pateikta toliau esančiame tekste. 
Palyginti su lenalidomido derinio vartojimo dažniu, nehematologinių nepageidaujamų reakcijų dažnis gydant vien tik 
tafasitamabu sumažėjo bent 10 % (apetito sumažėjimas, astenija, hipokalemija, vidurių užkietėjimas, pykinimas, raumenų 
spazmai, dispnėja, o C reaktyvusis baltymas padidėjo). 
 
Atrinktų nepageidaujamų reakcijų apibūdinimas 
 
Kaulų čiulpų slopinimas 
Gydymas tafasitamabu gali sukelti rimtą ar sunkią mielosupresiją, įskaitant neutropeniją, 
trombocitopeniją ir anemiją (žr. 4.2 ir 4.4 skyrius). 
L-MIND tyrime mielosupresija (t. y. neutropenija, febrilinė neutropenija, trombocitopenija, 
leukopenija, limfopenija arba anemija) pasireiškė 65,4 % tafasitamabu gydomų pacientų. 
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Mielosupresija buvo suvaldyta sumažinus arba nutraukus lenalidomido vartojimą, nutraukus 
tafasitamabą ir (arba) G-CSF vartojimą (žr. 4.2 ir 4.4 skyrius). Mielosupresija nulėmė tafasitamabo 
vartojimo pertraukimą 41 % ir tafasitamabo vartojimo nutraukimą 1,2 % pacientų. 
 
Neutropenija / febrilinė neutropenija 
Neutropenijos dažnis buvo 51 %. 3 arba 4 laipsnio neutropenijos atvejų dažnis buvo 49 %, 
o 3 arba 4 laipsnio febrilinės neutropenijos atvejų buvo 12 %. Bet kokios nepageidaujamos 
neutropenijos reakcijos trukmės mediana buvo 8 dienos (intervalas 1–222 dienos); laiko iki pirmojo 
neutropenijos atsiradimo mediana buvo 49 dienos (intervalas 1–994 dienos). 
 
Trombocitopenija 
Trombocitopenijos dažnis buvo 31 %. 3 arba 4 laipsnio trombocitopenijos dažnis buvo 17 %. Bet 
kokios nepageidaujamos reakcijos trombocitopenijos trukmės mediana buvo 11 dienų (intervalas 
nuo 1 iki 470 dienų); laiko iki pirmosios trombocitopenijos pradžios mediana buvo 71 diena 
(intervalas nuo 1 iki 358 dienų). 
 
Anemija 
Anemijos dažnis buvo 36 %. 3 arba 4 laipsnio anemijos dažnis buvo 7 %. Bet kokios nepageidaujamos 
anemijos reakcijos trukmės mediana buvo 15 dienų (intervalas nuo 1 iki 535 dienų); laiko iki pirmojo 
anemijos atsiradimo mediana buvo 49 dienos (intervalas nuo 1 iki 1129 dienų). 
 
Kai L-MIND tyrime pacientai nuo tafasitamabo ir lenalidomido derinio terapijos fazės pereidavo prie 
vieno tafasitamabo išplėstinės monoterapijos fazės, hematologinių reiškinių pasireiškimo dažnis 
sumažėjo bent 20 % (neutropenija, trombocitopenija ir anemija); tafasitamabo monoterapijos metu 
febrilinės neutropenijos atvejų nebuvo (žr. 4.2 ir 4.4 skyrius). 
 
Infekcijos 
L-MIND tyrimo metu infekcijų pasitaikė 73 % pacientų. 3 arba 4 laipsnio infekcijų dažnis buvo 28 %. 
Dažniausios 3 ar aukštesnio laipsnio infekcijos buvo pneumonija (7 %), kvėpavimo takų infekcijos 
(4,9 %), šlapimo takų infekcijos (4,9 %) ir sepsis (4,9 %). Infekcija buvo mirtina < 1 % pacientų 
(pneumonija) 30 dienų laikotarpiu iki paskutinio gydymo. 
Vidutinis laikas iki pirmosios 3 arba 4 laipsnio infekcijos pradžios buvo 62,5 dienos (4–1014 dienų). 
Bet kokios infekcijos trukmės mediana buvo 11 dienų (1–392 dienos). 
Infekcijų gydymo rekomendacijos pateiktos 4.4 skyriuje. 
Infekcija nulėmė tafasitamabo dozės pertraukimą 27 % tiriamųjų ir tafasitamabo vartojimo 
nutraukimą 4,9 % pacientų. 
 
Su infuzija susijusios reakcijos 
L-MIND tyrime su infuzija susijusios reakcijos pasireiškė 6 % pacientų. Visos su infuzija susijusios 
reakcijos buvo 1 laipsnio ir išnyko įvykio dieną. Aštuoniasdešimt procentų šių reakcijų 
pasireiškė 1 arba 2 ciklo metu. Simptomai buvo šaltkrėtis, paraudimas, dusulys ir hipertenzija 
(žr. 4.2 ir 4.4 skyrius). 
 
Imunogeniškumas 
Iš 245 tafasitamabu gydytų pacientų nebuvo pastebėta jokių su gydymu susijusių ar gydymo būdu 
sustiprintų antikūnų prieš tafasitamabą. Ankstesni antitafasitamabo antikūnai buvo 
nustatyti 17/245 pacientų (6,9 %), tačiau tai neturėjo įtakos tafasitamabo farmakokinetikai, 
veiksmingumui ar saugumui. 
 
Specialios populiacijos 
 
Senyvi pacientai 
Iš 81 L-MIND tyrime gydyto paciento 56 (69 %) pacientai buvo > 65 metų amžiaus. Vyresniems 
kaip 65 metų pacientams sunkių gydymo metu atsiradusių nepageidaujamų reiškinių (TEAE) dažnis 
buvo didesnis (55 %) nei ≤ 65 metų pacientams (44 %).  
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Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas 
Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai 
leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi 
pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta 
nacionaline pranešimo sistema. 
 
4.9 Perdozavimas 
 
Perdozavus pacientus reikia atidžiai stebėti, ar neatsiranda nepageidaujamų reakcijų požymių ar 
simptomų, ir atitinkamai turi būti skiriama palaikomoji priežiūra. 
 
 
5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS 
 
5.1 Farmakodinaminės savybės 
 
Farmakoterapinė grupė – antineoplastiniai vaistiniai preparatai, monokloniniai antikūnai, ATC 
kodas – L01FX12. 
 
Veikimo mechanizmas 
Tafasitamabas yra Fc režimu sustiprintas monokloninis antikūnas, veikiantis CD19 antigeną, išreikštą 
ant pre-B ir subrendusių B limfocitų paviršiaus. 
 
Prisijungęs prie CD19, tafasitamabas tarpininkauja B ląstelių lizei per: 
• imuninio efekto daromų ląstelių, pvz., natūralių žudikių ląstelių, γδ T ląstelių ir fagocitų, 

dalyvavimą; 
• tiesioginę ląstelių mirties indukciją (apoptozę). 
 
Fc modifikacija padidina nuo antikūnų priklausomą ląstelių citotoksiškumą ir nuo antikūnų 
priklausomą ląstelių fagocitozę. 
 
Farmakodinaminis poveikis 
Pacientams, kurie patyrė atkrytį arba jiems pasireiškė gydymui atspari DLBCL, tafasitamabas 
sumažino periferinio kraujo B ląstelių kiekį. L-MIND tyrime po aštuonių gydymo dienų B ląstelių 
skaičiaus sumažėjimas, palyginti su pradiniu įvertinimu, pasiekė 97 %. Maksimalus B ląstelių 
sumažėjimas esant maždaug 100 % (mediana) buvo pasiektas per 16 savaičių po gydymo.  
Nors B ląstelių kiekio sumažėjimas periferiniame kraujyje yra išmatuojamas farmakodinaminis 
poveikis, jis tiesiogiai nekoreliuoja su B ląstelių kiekio mažėjimu pagrindiniuose organuose ar 
piktybinėse sankaupose. 
 
Klinikinis veiksmingumas 
Tafasitamabas + lenalidomidas, po to skiriant vien tik tafasitamabą, buvo tiriami L-MIND 
tyrime - atvirame daugiacentriame vienos grupės tyrime. Šis tyrimas buvo atliktas su suaugusiais 
pacientais, kurie patyrė atkrytį arba kurie nereagavo į gydymą po 1–3 ankstesnių sisteminių DLBCL 
gydymų, arba kurie tyrimo metu nebuvo kandidatai didelės dozės chemoterapijai, po kurios buvo 
atliekama ASCT, arba kurie atsisakė ASCT. Į vieną iš ankstesnių sisteminių gydymo būdų turėjo būti 
įtraukta CD20 tikslinė terapija. Į tyrimą neįtraukti pacientai, sergantys sunkiu kepenų funkcijos 
sutrikimu (bendras serumo bilirubino kiekis > 3 mg/dl), ir pacientai, kurių inkstų funkcija sutrikusi 
(CrCL < 60 ml/min.), taip pat pacientai, kuriems anksčiau buvo kliniškai reikšmingų širdies ir 
kraujagyslių, CNS ir (arba) kitų sisteminių ligų. Pacientai, kuriems žinoma „dvigubo / trigubo smūgio“ 
genetikos DLBCL istorija, taip pat nebuvo įtraukti į tyrimą. 
 
Per pirmuosius tris ciklus pacientai gavo 12 mg/kg tafasitamabo infuzijos būdu kiekvieno 28 dienų 
ciklo 1, 8, 15 ir 22 dienomis ir įsotinamąją dozę 1 ciklo 4 dieną. Paskui tafasitamabas buvo skiriamas 
kiekvieno ciklo 1 ir 15 dienomis iki ligos progresavimo. Premedikacija, įskaitant antipiretiką, 
histamino H1 ir H2 receptorių blokatorius bei gliukokortikosteroidus, buvo skirta 30-120 minučių 
prieš pirmąsias tris tafasitamabo infuzijas.  
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Pacientai savarankiškai vartojo 25 mg lenalidomido per parą kiekvieno 28 dienų ciklo 1–21 dienomis 
(iki 12 ciklų). 
 
Iš viso L-MIND tyrime dalyvavo 81 pacientas, įtraukti į saugos analizės rinkinį (SAF). Amžiaus 
mediana buvo 72 metai (nuo 41 iki 86 metų), 89,0 % buvo baltaodžiai ir 54,0 % vyrai. Iš 
aštuoniasdešimt vieno paciento 74 pacientų (91,4 %) funkcinė būklė pagal ECOG buvo 0 arba 1, 
o 7 (8,6 %) pagal ECOG skalę – 2. Ankstesnio gydymo mediana buvo du (intervalas 
nuo 1 iki 4), 40 pacientų (49,4 %) gavo vieną ankstesnį gydymą, o 35 pacientai 
(43,2 %) - 2 ankstesnius gydymo būdus. Penkiems pacientams (6,2 %) anksčiau buvo skirti 3 gydymo 
būdai, o 1 (1,2 %) – 4 gydymo būdai. Visi pacientai buvo anksčiau gydyti CD20 turinčiais vaistiniais 
preparatais. Aštuoniems pacientams buvo diagnozuota DLBCL, išsivysčiusi iš žemo laipsnio 
limfomos. Penkiolika (18,5 %) pacientų sirgo pirmine atsparia liga, 36 (44,4 %) buvo atsparūs 
paskutiniam ankstesniam gydymui, o 34 (42,0 %) – atsparūs rituksimabui. Devyni pacientai (11,1 %) 
anksčiau buvo gydyti ASCT. Pagrindinės priežastys, dėl kurių pacientai nėra kandidatai gydyti ASCT, 
buvo amžius (45,7 %), atsparumas chemoterapijai (23,5 %), gretutinės ligos (13,6 %) ir atsisakymas 
vartoti dideles chemoterapijos / ASCT dozes (16,0 %). 
 
Vienas pacientas vartojo tafasitamabą, bet ne lenalidomidą. Likę 80 pacientų gavo bent vieną 
tafasitamabo ir lenalidomido dozę. Visi į L-MIND įtraukti pacientai buvo diagnozuoti DLBCL remiantis 
vietine patologija. Tačiau pagal centralizuotos patologijos peržiūros duomenis 10 pacientų negalėjo būti 
diagnozuoti kaip sergantys DLBCL. 
Vidutinė gydymo trukmė buvo 9.2 mėnesio (intervalas: 0,23, 54,67 mėnesių). Dvidešimt du (39,5 %) 
pacientai užbaigė 12 tafasitamabo ciklų, o trisdešimt (37,0 %) pacientų – 12 lenalidomido ciklų. 
 
Pagrindinė veiksmingumo vertinamoji baigtis buvo geriausias objektyvaus atsako dažnis (OAD), 
apibrėžiamas kaip visiško ir dalinio atsako pacientų dalis, įvertinta nepriklausomo priežiūros komiteto 
(NPK). Kitos veiksmingumo vertinamosios baigtys buvo atsako trukmė (AT), išgyvenamumas be 
pažangos (PFS) ir bendras išgyvenamumas (BI). Veiksmingumo rezultatai apibendrinti 3 lentelėje.  
 
3 lentelė.  MOR208C203 (L-MIND) tyrimo veiksmingumo rezultatai pacientams, kurie patyrė 

atkrytį arba serga gydymui atsparia difuzine didelių B ląstelių limfoma 
Veiksmingumo parametras Tafasitamabas + lenalidomidas 

(N = 81 [ITT]) 
 30-NOV-2019 cut-off 

(24 mėnesių analizė) 
30-OCT-2020 cut-off 
(35 mėnesių analizė) 

Pagrindinė vertinamoji baigtis 
Geriausias objektyvus atsako dažnis (pagal NPK) 

Bendras atsako dažnis 
(95 % PI) 

46 (56,8) 
[45,3; 67,8] 

46 (56,8) 
[45,3; 67,8] 

Visiško atsako dažnis, n (%) 
(95 % PI) 

32 (39,5) 
[28,8; 51,0] 

32 (39,5) 
[28,8; 51,0] 

Dalinis atsako dažnis, n (%) 
(95 % PI) 

14 (17,3) 
(9.8,27] 

14 (17,3) 
(9.8,27] 

Antrinė vertinamoji baigtis 
Bendra atsako trukmė (visiškas + dalinis atsakas)a 

Mediana, mėnesiai  
(95 % PI) 

34,6  
[26,1; NP] 

43,9 
[26,1, NP] 

ITT = numatyta gydyti, NR – nepasiekta 
Vienas pacientas gavo tik tafasitamabą 
CI: binominis tikslus pasikliautinasis intervalas, naudojant Clopperio Pearsono metodą  
a Apskaičiuota pagal Kaplan-Meier 
 
Tyrimo metu kaip antrinė vertinamoji baigtis buvo bendras išgyvenamumas (BI). Stebėjimo laiko 
medianai esant 42,7 mėnesio (95 % PI: 38,0; 47,2), BI mediana buvo 31,6 mėnesio (95 % PI: 18,3; 
nepasiekta).  
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Iš aštuonių pacientų, kuriems DLBCL išsivystė iš ankstesnės mažai augančios limfomos, septyniems 
pacientams pasireiškė objektyvus atsakas (trims pacientams pasireiškė VA, keturiems – DA), o 
vienam pacientui liga buvo stabili ir tai buvo geriausias atsakas į gydymą tafasitamabu + 
lenalidomidu. 
 
Senyvi pacientai 
ITT grupėje 36 iš 81 paciento buvo ≤ 70 metų, o 45 iš 71 pacientų buvo > 70 metų. Bendrai 
veiksmingumo skirtumų tarp ≤ 70 metų pacientų ir > 70 metų pacientų nenustatyta. 
 
Vaikų populiacija 
Europos vaistų agentūra atleido nuo įpareigojimo pateikti MINJUVI tyrimų su visais vaikų 
populiacijos pogrupiais duomenis apie difuzinę didelių B ląstelių limfomą (vartojimo vaikams 
informacija pateikiama 4.2 skyriuje). 
 
Šio vaistinio preparato registracija yra sąlyginė. Tai reiškia, kad laukiama tolesnių duomenų apie šį 
vaistinį preparatą. 
Europos vaistų agentūra bent kartą per metus peržiūrės naują informaciją apie šį vaistinį preparatą ir 
prireikus atnaujins šią PCS. 
 
5.2 Farmakokinetinės savybės 
 
Absorbcija, pasiskirstymas, biotransformacija ir eliminacija buvo dokumentuoti remiantis populiacijos 
farmakokinetikos analize. 
 
Absorbcija 
Remiantis tafasitamabo derinio su lenalidomidu analize, tafasitamabo vidutinė mažiausia 
koncentracija serume (± standartinis nuokrypis) kas savaitę (bei papildoma dozė 1 ciklo 4 dieną) 
buvo 179 (± 53) μg/ml, skiriant į veną 12 mg/kg. Vartojant kas 14 dienų nuo 4 ciklo ir toliau, vidutinė 
mažiausia koncentracija serume buvo 153 (± 68) μg/ml. Bendra didžiausia tafasitamabo koncentracija 
serume buvo 483 (± 109) μg/ml. 
 
Pasiskirstymas 
Bendras tafasitamabo pasiskirstymo tūris buvo 9,3 l. 
 
Biotransformacija 
Tikslus takfasitamabo metabolizmo kelias nėra apibūdintas. Manoma, kad tafasitamabas, kaip 
žmogaus IgG monokloninis antikūnas, bus skaidomas į mažus peptidus ir aminorūgštis per 
katabolinius kelius tuo pačiu būdu kaip ir endogeninis IgG. 
 
Eliminacija 
Tafasitamabo klirensas buvo 0,41 l per parą, o galutinis pusinės eliminacijos laikas buvo 16,9 dienos. 
Atlikus ilgalaikius stebėjimus nustatyta, kad tafasitambo klirensas sumažėja per tam tikrą laiką 
iki 0,19 l per parą po dvejų metų. 
 
Specialios populiacijos 
Amžius, kūno svoris, lytis, naviko dydis, ligos tipas, B ląstelių arba absoliutieji limfocitų skaičiai, 
antikūnai prieš vaistą, laktatdehidrogenazė ir albumino kiekis serume neturėjo reikšmingo poveikio 
tafasitamabino farmakokinetikai. Rasės ir etninės priklausomybės įtaka tafasitamabino 
farmakokinetikai nežinoma. 
 
Inkstų funkcijos sutrikimas 
Inkstų funkcijos sutrikimo poveikis formaliai nebuvo ištirtas specialių klinikinių tyrimų metu, tačiau 
kliniškai reikšmingų tafasitamabo farmakokinetikos skirtumų dėl lengvo ar vidutinio sunkumo inkstų 
funkcijos sutrikimo (kreatinino klirensas (CrCL) ≥ 30 ir < 90 ml/min., apskaičiuotas pagal 
Cockcroft-Gault lygtį) nepastebėta. Nežinoma, kokį poveikį sunkus inkstų veiklos sutrikimas daro 
galutinei inkstų ligos stadijai (CrCL < 30 ml/min.). 
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Kepenų funkcijos sutrikimas 
Kepenų veiklos sutrikimo poveikis formaliai nebuvo ištirtas specialių klinikinių tyrimų metu, tačiau 
kliniškai reikšmingų tafasitamabo farmakokinetikos skirtumų dėl lengvo kepenų funkcijos sutrikimo 
(bendras bilirubinas ≤ viršutinė normos riba (VNR) ir aspartataminotransferazė (AST) > VNR arba 
bendras bilirubinas 1–1,5 karto viršija VNR ir AST) nepastebėta. Vidutinio sunkumo arba sunkaus 
kepenų veiklos sutrikimo (bendras bilirubino kiekis > 1,5 karto viršija VNR ir AST) poveikis 
nežinomas. 
 
5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys 
 
Ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. 
 
Kartotinių dozių toksikologiniai tyrimai 
Nustatyta, kad tafasitamabas yra labai specifinis B ląstelių CD19 antigenui. Toksiškumo tyrimai 
suleidus į veną pavianų rūšies beždžionėms parodė, kad periferiniame kraujyje ir limfoidiniuose 
audiniuose nėra jokio kito poveikio, išskyrus tikėtiną farmakologinį B ląstelių sumažėjimą. Šie 
pokyčiai pasikeitė nutraukus gydymą. 
 
Mutageniškumas / kancerogeniškumas 
Kadangi tafasitamabas yra monokloninis antikūnas, genotoksiškumo ir kancerogeniškumo tyrimai 
nebuvo atlikti, nes siūlomoje indikacijoje tokie tyrimai nėra svarbūs šiai molekulei.  
 
Toksinis poveikis reprodukcijai 
Tafasitamabo toksiškumo reprodukcijai ir vystymuisi tyrimai bei specialūs tyrimai vaisingumui 
įvertinti nebuvo atlikti. Tačiau 13 savaičių kartotinių dozių toksiškumo tyrime su pavianų rūšies 
beždžionėmis nepastebėta jokio neigiamo poveikio patinų ir patelių reprodukciniams organams ir 
patelių menstruacijų ciklo trukmei. 
 
 
6. FARMACINĖ INFORMACIJA 
 
6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas 
 
Natrio citratas dihidratas 
Citrinų rūgštis monohidratas 
Trehalozė dihidratas 
Polisorbatas 20 
 
6.2 Nesuderinamumas 
 
Šio vaistinio preparato negalima maišyti su kitais, išskyrus nurodytus 6.6 skyriuje. 
Su standartinėmis infuzinėmis medžiagomis nesuderinamumų nepastebėta. 
 
6.3 Tinkamumo laikas 
 
Neatidarytas flakonas 
4 metai 
 
Paruoštas tirpalas (prieš skiedimą) 
Įrodyta, kad paruoštas tirpalas 24 valandas išlieka chemiškai ir fiziškai stabilus 2–25 °C temperatūroje. 
Mikrobiologiniu požiūriu paruoštą tirpalą reikia suvartoti nedelsiant, nebent taikomas skiedimo būdas 
apsaugo nuo mikrobinio užterštumo. Jeigu nesuvartojama nedelsiant, už laikymo trukmę ir sąlygas 
atsakingas vartotojas. Negalima užšaldyti ir purtyti. 
 
Praskiestas tirpalas (infuzijai) 
Įrodyta, kad cheminis ir fizinis stabilumas išlieka 36 valandas esant 2–8 °C temperatūrai, ir 
24 valandas esant 25 °C temperatūrai. 
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Mikrobiologiniu požiūriu praskiestą tirpalą reikia vartoti nedelsiant. Jeigu iškart nesuvartojama, už 
laikymo trukmę ir sąlygas prieš vartojimą atsakingas vartotojas ir paprastai tai negali būti ilgiau 
kaip 24 valandos 2–8 °C temperatūroje, nebent skiedimas vyko kontroliuojamomis ir patvirtintomis 
aseptinėmis sąlygomis. Negalima užšaldyti ar purtyti. 
 
6.4 Specialios laikymo sąlygos 
 
Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). 
Laikyti flakoną išorinėje dėžutėje, kad vaistinis preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos. 
Paruošto ir praskiesto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.  
 
6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys 
 
Skaidrus I tipo stiklo flakonas su butilo gumos kamščiu, aliuminio dangteliu ir plastikiniu nuplėšiamu 
dangteliu, kuriame yra 200 mg tafasitamabo. Pakuotės dydis – vienas flakonas. 
 
6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti 
 
MINJUVI tiekiamas steriliuose vienkartinio naudojimo flakonuose be konservantų.  
MINJUVI prieš leidžiant į veną reikia ištirpinti ir praskiesti. 
Tirpinti ir skiesti naudokite tinkamą aseptinį metodą. 
 
Paruošimo instrukcijos 
• Tafasitamabo dozę nustatykite pagal paciento svorį, padauginę 12 mg iš paciento svorio (kg). 

Tada apskaičiuokite reikalingų tafasitamabo flakonų skaičių (kiekviename flakone yra 200 mg 
tafasitamabo) (žr. 4.2 skyrių). 

• Steriliu švirkštu švelniai įpilkite 5,0 ml sterilaus injekcinio vandens į kiekvieną MINJUVI 
flakoną. Nukreipkite srautą kiekvieno flakono sienelių link, o ne tiesiai ant liofilizuotų miltelių. 

• Atsargiai paruoštą (-us) flakoną (-us) sukite, kad ištirptų liofilizuoti milteliai. Negalima stipriai 
purtyti ar sukti. Netraukite tirpalo tol, kol visos kietosios medžiagos bus visiškai ištirpusios. 
Liofilizuoti milteliai turi ištirpti per 5 minutes. 

• Paruoštas tirpalas turi būti bespalvis arba šiek tiek gelsvas tirpalas. Prieš tęsdami, patikrinkite, 
ar nėra kietųjų dalelių ir ar nepakitusi spalva. Jei tirpalas yra drumstas, pakitusios spalvos arba 
jame yra matomų dalelių, išmeskite flakoną (-us).  

 
Praskiedimo instrukcijos 
• Turi būti naudojamas infuzinis maišelis, kuriame yra 250 ml 9 mg/ml (0,9 %) natrio chlorido 

injekcinio tirpalo. 
• Apskaičiuokite bendrą reikalingo 40 mg/ml paruošto tafasitamabo tirpalo tūrį. Ištraukite iš 

infuzijos maišelio tūrį, tolygų šiam, ir jį išmeskite. 
• Ištraukite visą apskaičiuotą paruošto tafasitamabo tirpalo tūrį (ml) iš flakono (-ų) ir lėtai įpilkite 

į 9 mg/ml (0,9 %) natrio chlorido infuzinį maišelį. Išmeskite flakone likusią nepanaudotą 
tafasitamabo dalį. 

• Galutinė praskiesto tirpalo koncentracija turėtų būti nuo 2 mg/ml iki 8 mg/ml tafasitamabo.  
• Švelniai maišykite intraveninio maišelio turinį, lėtai apversdami maišelį. Nekratykite. 
 
Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų. 
 
 
7. REGISTRUOTOJAS 
 
Incyte Biosciences Distribution B.V. 
Paasheuvelweg 25 
1105 BP Amsterdam 
Nyderlandai 
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8. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI) 
 
EU/1/21/1570/001 
 
 
9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA 
 
Registravimo data 2021 m. rugpjūčio 26 d. 
 
 
10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA 
 
 
Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje 
http://www.ema.europa.eu. 
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A. BIOLOGINĖS VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAS IR GAMINTOJAS, 

ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ 
 
Biologinės veikliosios medžiagos gamintojo pavadinimas ir adresas 
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG 
Birkendorfer Str. 65 
88397 Biberach a.d.R. 
Vokietija 
 
Gamintojo, atsakingo už serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas 
Incyte Biosciences Distribution B.V. 
Paasheuvelweg 25 
1105 BP Amsterdam 
Nyderlandai 
 
 
B. TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI  
 
Riboto išrašymo receptinis vaistinis preparatas (žr. I priedo „Preparato charakteristikų 
santraukos“ 4.2 skyrių). 
 
 
C. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI REGISTRUOTOJUI 
 
• Periodiškai atnaujinami saugumo protokolai (PASP) 
 
Šio vaistinio preparato PASP pateikimo reikalavimai išdėstyti Direktyvos 2001/83/EB 107c 
straipsnio 7 dalyje numatytame Sąjungos referencinių datų sąraše (EURD sąraše), kuris 
skelbiamas Europos vaistų tinklalapyje. 
 
Registruotojas pirmąjį šio vaistinio preparato PASP pateikia per 6 mėnesius nuo registracijos dienos. 
 
 
D. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO 

PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI 
 
• Rizikos valdymo planas (RVP) 

 
Registruotojas atlieka reikalaujamą farmakologinio budrumo veiklą ir veiksmus, kurie išsamiai 
aprašyti registracijos bylos 1.8.2 modulyje pateiktame RVP ir suderintose tolesnėse jo versijose. 
 
Atnaujintas rizikos valdymo planas turi būti pateiktas: 
• pareikalavus Europos vaistų agentūrai; 
• kai keičiama rizikos valdymo sistema, ypač gavus naujos informacijos, kuri gali lemti didelį 

naudos ir rizikos santykio pokytį arba pasiekus svarbų (farmakologinio budrumo ar rizikos 
mažinimo) etapą. 

 
 
E. SPECIFINIS ĮPAREIGOJIMAS ĮVYKDYTI POREGISTRACINES UŽDUOTIS 

SĄLYGINĖS REGISTRACIJOS ATVEJU 
 
Sąlyginės registracijos atveju ir remiantis Reglamento (EB) 
Nr. 726/2004 14-a straipsniu, registruotojas nustatytais terminais turi įvykdyti šias užduotis: 
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Apibūdinimas Terminas 
Lai apstiprinātu Tafasitamab kombinācijā ar lenalidomīdu efektivitāti un 
drošību difūzās lielo B šūnu limfomas gadījumā pacientiem, kuriem nav 
piemērota ASCT, reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic un jāiesniedz 
Tafasitamaba kombinētās terapijas ar lenalidomīdu kombinētās terapijas 
rezultāti apstiprinātajā reģistrā. indikācija pēc saskaņota protokola. 

2026 m. 
gruodžio mėn. 

Lai atkārtoti apstiprinātu tafasitamaba kombinācijas ar lenalidomīdu drošības 
profilu, pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz 3. fāzes, daudzcentru, 
randomizēta, dubultmaskētā, placebo kontrolēta pētījuma rezultāti, kuros 
papildus R-CHOP un R salīdzina tafasitamabu un lenalidomīdu. -CHOP 
iepriekš neārstētiem, augsta, vidēja un augsta riska pacientiem ar nesen 
diagnosticētu difūzu lielu B šūnu limfomu (DLBCL). 

2025 m. 
gruodžio mėn. 

Lai apstiprinātu tafasitamaba ilgtermiņa drošību, pieteikuma iesniedzējam 
jāiesniedz 2/3 fāzes, randomizēta, daudzcentru tafasitamaba pētījuma ar 
bendamustīnu pret rituksimabu un bendamustīnu pētījuma rezultāti 
pacientiem ar recidīvu vai refraktāru difūzu lielo šūnu šūnu limfomu (RR 
DLBCL) Kuriem nav tiesību veikt lielu devu ķīmijterapiju (HDC) un 
autologu cilmes šūnu transplantāciju (ASCT) 

2025 m. kovo 
mėn. 
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INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS 
 
IŠORINĖ DĖŽUTĖ 
 
 
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS 
 
MINJUVI 200 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui 
tafasitamabas 
 
 
2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI) 
 
Viename miltelių flakone yra 200 mg tafasitamabo. 
Paruošus, kiekviename ml tirpalo yra 40 mg tafasitamabo. 
 
 
3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS 
 
Pagalbinės medžiagos: natrio citratas dihidratas, citrinų rūgštis monohidratas, trehalozė dihidratas ir 
polisorbatas 20. Daugiau informacijos pateikiama pakuotės lapelyje. 
 
 
4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE 
 
Milteliai infuzinio tirpalo koncentratui 
1 flakonas 
 
 
5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI) 
 
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. 
Leisti į veną po ištirpinimo ir praskiedimo. 
 
 
6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI 

VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE 
 
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 
 
 
7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA) 
 
 
8. TINKAMUMO LAIKAS 
 
EXP 
 
 
9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS 
 
Laikyti šaldytuve. 
Laikyti flakoną išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. 
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10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO 
PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA) 

 
 
11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS 
 
Incyte Biosciences Distribution B.V. 
Paasheuvelweg 25 
1105 BP Amsterdam 
Nyderlandai 
 
 
12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)  
 
EU/1/21/1570/001  
 
 
13. SERIJOS NUMERIS 
 
Lot 
 
 
14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA 
 
 
15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA 
 
 
16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU 
 
Priimtas pagrindimas informacijos Brailio raštu nepateikti. 
 
 
17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – 2D BRŪKŠNINIS KODAS 
 
2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi. 
 
 
18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS – ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS 
 
PC 
SN 
NN 
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MINIMALI INFORMACIJA ANT MAŽŲ VIDINIŲ PAKUOČIŲ 
 
FLAKONO ETIKETĖ  
 
 
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS IR VARTOJIMO BŪDAS (-AI) 
 
MINJUVI 200 mg milteliai koncentratui  
tafasitamabas 
Ištirpinus ir praskiedus, leisti i.v. 
 
 
2. VARTOJIMO METODAS 
 
 
3. TINKAMUMO LAIKAS 
 
EXP 
 
 
4. SERIJOS NUMERIS 
 
Lot 
 
 
5. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS ARBA VIENETAI) 
 
 
6. KITA 
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B. PAKUOTĖS LAPELIS 
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Pakuotės lapelis: informacija vartotojui 
 

MINJUVI 200 mg milteliai koncentratui infuziniam tirpalui 
tafasitamabas 

 
Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. 

Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį. Apie tai, kaip 
pranešti apie šalutinį poveikį, žr. 4 skyriaus pabaigoje. 
 
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums 
svarbi informacija. 
• Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.  
• Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 
• Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į 

gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių. 
 
Apie ką rašoma šiame lapelyje? 
 
1. Kas yra MINJUVI ir kam jis vartojamas  
2. Kas žinotina prieš vartojant MINJUVI 
3. Kaip vartoti MINJUVI 
4. Galimas šalutinis poveikis 
5. Kaip laikyti MINJUVI 
6. Pakuotės turinys ir kita informacija 
 
 
1. Kas yra MINJUVI ir kam jis vartojamas 
 
Kas yra MINJUVI 
MINJUVI sudėtyje yra veikliosios medžiagos tafasitamabo. Tai yra baltymų rūšis, vadinama 
monokloniniais antikūnais, skirta vėžinėms ląstelėms naikinti. Šis baltymas veikia prisijungdamas prie 
tam tikro baltųjų kraujo kūnelių, vadinamų B ląstelėmis arba B limfocitais, paviršiaus. Kai 
tafasitamabas prilimpa prie šių ląstelių paviršiaus, ląstelės žūva. 
 
Kam vartojamas MINJUVI 
MINJUVI vartojamas suaugusiems žmonėms, sergantiems B ląstelių vėžiu, vadinamu difuzine didelių 
B ląstelių limfoma. Jis vartojamas tada, kai vėžys atsinaujino po ankstesnio gydymo arba nebuvo 
atsako, arba jei pacientų negalima gydyti kamieninių ląstelių transplantacija. 
 
Su kokiais kitais vaistais vartojamas MINJUVI 
MINJUVI gydymo pradžioje vartojamas kartu su kitu vaistu nuo vėžio lenalidomidu, po kurio 
gydymas MINJUVI tęsiamas atskirai. 
 
 
2. Kas žinotina prieš vartojant MINJUVI 
 
MINJUVI vartoti negalima 
 
• jeigu yra alergija tafasitamabui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos 

išvardytos 6 skyriuje). 
 
Įspėjimai ir atsargumo priemonės  
 
Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti MINJUVI, jei turite infekciją ar yra 
buvusių pasikartojančių infekcijų. 
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Gydymo MINJUVI metu galite pastebėti: 
• Su infuzija susijusios reakcijos 

Su infuzija susijusios reakcijos gali pasireikšti dažniausiai per pirmąją infuziją. MINJUVI 
infuzijos metu gydytojas stebės, ar nėra su infuzija susijusių reakcijų. Nedelsdami praneškite 
gydytojui, jei per 24 valandas po infuzijos atsirado karščiavimas, šaltkrėtis, paraudimas, 
išbėrimas ar kvėpavimo sutrikimų. 
Gydytojas jums paskirs gydymą prieš kiekvieną infuziją, kad sumažintų su infuzija susijusių 
reakcijų riziką. Jei reakcijos nepasireiškia, gydytojas gali nuspręsti, kad jums nereikia šių vaistų 
kitos (-ų) infuzijos (-ų) metu. 

• Sumažėjęs kraujo ląstelių skaičius 
Gydymas MINJUVI gali labai sumažinti kai kurių kraujo ląstelių tipų skaičių jūsų organizme, 
pavyzdžiui, baltųjų kraujo kūnelių, vadinamų neutrofilais, trombocitų ir raudonųjų kraujo 
kūnelių. Nedelsdami pasakykite gydytojui, jei turite 38 °C ar aukštesnę temperatūrą, atsiranda 
mėlynių ar kraujavimo požymių, nes tai gali būti tokio sumažėjimo požymiai. 
Gydytojas tikrins kraujo ląstelių skaičių viso gydymo metu ir prieš pradedant kiekvieną gydymo 
ciklą.  

• Infekcijos 
Gydymo MINJUVI metu ir po jo gali atsirasti sunkių infekcijų, įskaitant infekcijas, kurios gali 
sukelti mirtį. Pasakykite gydytojui, jei pastebite infekcijos požymių, tokių kaip 38 °C ar 
aukštesnė temperatūra, šaltkrėtis, kosulys ar šlapinimosi skausmas. 

• Naviko irimo sindromas 
Kai kuriems žmonėms gydymo metu dėl greito vėžinių ląstelių irimo gali susidaryti neįprastai 
dideli tam tikrų druskų (tokių kaip kalio ar šlapimo rūgšties) kiekiai kraujyje. Tai vadinama 
naviko irimo sindromu (NIS). Pasakykite gydytojui, jei turite tokių simptomų kaip pykinimas, 
vėmimas, apetito stoka ar nuovargis, tamsus šlapimas, sumažėjęs šlapimas ar šonų arba nugaros 
skausmai, raumenų mėšlungis, tirpimas ar širdies plakimas. Gydytojas gali paskirti gydymą 
prieš kiekvieną infuziją, kad sumažintų naviko irimo sindromo riziką, ir atlikti kraujo tyrimus, 
kad patikrintų, ar nėra naviko irimo sindromo. 
 

Nedelsdami pasakykite gydytojui, jei pastebėjote kurią nors iš šių problemų. 
 
Vaikams ir paaugliams 
 
MINJUVI nerekomenduojama vartoti vaikams ir paaugliams iki 18 metų, nes nėra informacijos apie 
vartojimą šioje amžiaus grupėje. 
 
Kiti vaistai ir MINJUVI 
Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui 
arba vaistininkui. 
 
Gydant tafasitamabu nerekomenduojama skirti gyvųjų vakcinų. 
 
Nėštumas ir žindymo laikotarpis 
 
Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš 
vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. 
 
• Kontracepcija  

Vaisingo amžiaus moterims gydymo MINJUVI metu ir mažiausiai 3 mėnesius po gydymo 
rekomenduojama naudoti veiksmingą kontracepcijos priemonę.  
 

• Nėštumas 
Nevartokite MINJUVI nėštumo metu, jei esate vaisinga ir nenaudojate kontracepcijos. Prieš 
gydymą reikia įsitikinti, kad nėštumo nėra. Nedelsdama pasakykite gydytojui, jei pastojote arba 
manote, kad pastojote gydymo MINJUVI metu. 
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MINJUVI skiriamas kartu su lenalidomidu iki 12 ciklų. Lenalidomidas gali pakenkti 
negimusiam kūdikiui, jo negalima vartoti nėštumo metu ir vaisingo amžiaus moterims, 
nebent tenkinamos visos lenalidomido nėštumo prevencijos programos sąlygos. Gydytojas 
pateiks jums daugiau informacijos ir rekomendacijų. 
 

• Žindymas 
Gydymo MINJUVI metu ir mažiausiai 3 mėnesius po paskutinės dozės žindyti negalima. 
Nežinoma, ar tafasitamabas patenka į motinos pieną. 

 
Vairavimas ir mechanizmų valdymas 
 
MINJUVI gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai. Vis dėlto, 
tafasitamabą vartojantys pacientai yra nurodę jaučiantys nuovargį, ir į tai būtina atsižvelgti vairuojant 
automobilį ar valdant mechanizmus. 
 
MINJUVI sudėtyje yra natrio 
 
Kiekvienoje 5 flakonų (83 kg sveriančio paciento dozė) šio vaisto dozėje yra 37,0 mg natrio 
(valgomosios druskos sudedamosios dalies). Tai atitinka 1,85 % didžiausios rekomenduojamos natrio 
paros normos suaugusiesiems. 
 
 
3. Kaip vartoti MINJUVI 
 
Gydymą prižiūrės gydytojas, turintis vėžio gydymo patirties. MINJUVI bus infuzuojamas (lašinamas) 
į vieną iš jūsų venų. Infuzijos metu ir po jos būsite reguliariai tikrinami, ar neatsirado su infuzija 
susijusių šalutinių reiškinių. 
MINJUVI jums bus skiriamas 28 dienų ciklais. Gauta dozė priklauso nuo jūsų svorio ir ją nustatys 
gydytojas.  
 
Rekomenduojama dozė yra 12 mg tafasitamabo vienam kūno svorio kilogramui. Tai skiriama kaip 
infuzija į veną pagal šią schemą: 
• 1 ciklas: infuzija 1, 4, 8, 15 ir 22 ciklo dienomis; 
• 2 ir 3 ciklai: infuzija kiekvieno ciklo 1, 8, 15 ir 22 dienomis; 
• 4 ciklas ir po jo: infuzija kiekvieno ciklo 1 ir 15 dienomis. 
 
Be to, gydytojas jums paskirs vartoti lenalidomido kapsules iki dvylikos ciklų. Rekomenduojama 
pradinė lenalidomido dozė yra 25 mg per parą kiekvieno ciklo 1–21 dienomis. 
Jei reikia, gydytojas koreguos pradinę ir paskesnę dozes. 
 
Po daugiausiai dvylikos kombinuoto gydymo ciklų gydymas lenalidomidu nutraukiamas. Gydymo 
ciklai skiriant tik MINJUVI tęsiami tol, kol liga pasunkės arba jums atsiras nepriimtinas šalutinis 
poveikis. 
 
Ką daryti, jei buvo paskirta per didelė MINJUVI dozė 
 
Kadangi vaistas skiriamas ligoninėje prižiūrint gydytojui, tai mažai tikėtina. Pasakykite gydytojui, jei 
manote, kad jums buvo skirta per daug MINJUVI. 
 
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. 
 
 
4. Galimas šalutinis poveikis 
 
Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. 
 
Nedelsdami praneškite gydytojui ar slaugytojai, jeigu pastebite bet kurį iš šių nepageidaujamų 



28 

reiškinių – jums gali reikėti skubaus gydymo. Tai gali būti nauji simptomai arba turimų simptomų 
pasikeitimas: 
• sunkios infekcijos, galimi simptomai: karščiavimas, šaltkrėtis, gerklės skausmas, kosulys, 

dusulys, pykinimas, vėmimas, viduriavimas. Tai gali būti ypač reikšminga, jei jums bus 
pasakyta, kad yra mažai baltųjų kraujo kūnelių, vadinamų neutrofilais. 

• plaučių uždegimas (plaučių infekcija); 
• sepsis (infekcija kraujyje). 
 
Kitas šalutinis poveikis 
Praneškite gydytojui arba slaugytojai, jeigu pastebėsite kokius nors toliau nurodytus šalutinio poveikio 
reiškinius. 
Labai dažnas (gali pasireikšti daugiau kaip 1 iš 10 žmonių) 
• sumažėjęs kraujo ląstelių skaičius 

- baltieji kraujo kūneliai, ypač tipas, vadinamas neutrofilais; galimi simptomai: 38 °C ar 
aukštesnė temperatūra arba bet kokie infekcijos simptomai; 

- trombocitai, galimi simptomai: neįprastos kraujosruvos ar kraujavimas be nedidelių 
sužalojimų ar dėl jų; 

- raudonieji kraujo kūneliai, galimi simptomai: blyški oda ar lūpos, nuovargis, dusulys; 
• bakterinės, virusinės ar grybelinės infekcijos, tokios kaip kvėpavimo takų infekcijos, bronchitas, 

plaučių uždegimas, šlapimo takų infekcijos; 
• išbėrimas; 
• žemas kalio kiekis kraujyje atliekant tyrimus; 
• raumenų mėšlungis; 
• nugaros skausmas; 
• rankų ir (arba) kojų patinimas dėl skysčių kaupimosi; 
• silpnumas, nuovargis, bloga savijauta; 
• karščiavimas; 
• viduriavimas; 
• vidurių užkietėjimas; 
• pilvo skausmas; 
• pykinimas; 
• vėmimas; 
• kosulys; 
• dusulys; 
• apetito sumažėjimas. 
 
Dažnas (gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 iš 10 žmonių) 
• kvėpavimo sunkumų, kuriuos sukelia susiaurėję plaučių kvėpavimo takai (lėtinė obstrukcinė 

plaučių liga (LOPL), pablogėjimas; 
• galvos skausmas;  
• nenormalus odos pojūtis, pvz., virpčiojimas, dilgčiojimas, tirpimas; 
• niežėjimas; 
• odos paraudimas; 
• su infuzija susijusios reakcijos. 

Šios reakcijos gali pasireikšti MINJUVI infuzijos metu arba per 24 valandas po infuzijos. 
Galimi simptomai yra karščiavimas, šaltkrėtis, paraudimas ar kvėpavimo pasunkėjimas; 

• pakitęs skonio jausmas; 
• plaukų slinkimas; 
• nenormalus prakaitavimas; 
• rankų ir kojų skausmas; 
• raumenų ir sąnarių skausmas;  
• kūno svorio sumažėjimas; 
• nosies užgulimas; 
• organų, tokių kaip burna, membranų uždegimas; 
• tam tikrų baltųjų kraujo kūnelių, vadinamų limfocitais, trūkumas kraujo tyrimuose; 
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• imuninės sistemos problema, vadinama hipogamaglobulinemija; 
• atliekant kraujo tyrimus, mažas kiekis 

- kalcio; 
- magnio; 

• atliekant kraujo tyrimus, padidėjęs kiekis 
- C reaktyvaus baltymo, tai gali būti uždegimo ar infekcijos rezultatas; 
- kreatinino, skilimo produkto iš raumenų audinio; 
- kepenų fermentų: gama glutamiltransferazė, transaminazės; 
- bilirubino, geltono kraujo pigmento skilimo medžiagos; 

• odos vėžys, vadinamas bazalinių ląstelių karcinoma. 
 
Pranešimas apie šalutinį poveikį 
 
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba 
vaistininkui.Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta 
nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau 
informacijos apie šio vaisto saugumą. 
 
 
5. Kaip laikyti MINJUVI 
 
Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 
 
Ant flakono etiketės ir dėžutės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti 
negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.  
 
Laikyti šaldytuve (2 °C–8 °C). 
Laikyti flakoną išorinėje dėžutėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo šviesos. 
 
Nesuvartotą  vaistą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų. 
 
 
6. Pakuotės turinys ir kita informacija 
 
MINJUVI sudėtis 
 
• Veiklioji medžiaga yra tafasitamabas. Viename flakone yra 200 mg tafasitamabo. Paruošus, 

kiekviename tirpalo ml yra 40 mg tafasitamabo. 
• Pagalbinės medžiagos yra natrio citratas dihidratas, citrinų rūgštis monohidratas, trehalozė 

dihidratas, polisorbatas 20 (žr. 2 skyrių „MINJUVI sudėtyje yra natrio“).  
 
MINJUVI išvaizda ir kiekis pakuotėje 
 
MINJUVI yra milteliai infuzinio tirpalo koncentratui. Tai balti arba šiek tiek gelsvi liofilizuoti 
milteliai, skaidraus stiklo flakone su guminiu kamščiu, aliuminio dangteliu ir nuplėšiamu plastikiniu 
dangteliu. 
Kiekvienoje dėžutėje yra 1 flakonas. 
 
Registruotojas ir gamintojas 
Incyte Biosciences Distribution B.V. 
Paasheuvelweg 25 
1105 BP Amsterdam 
Nyderlandai  
 
Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas MMMM-mm. 
 
Šio vaisto registracija yra sąlyginė. Tai reiškia, kad laukiama tolesnių duomenų apie šį vaistą. 
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Europos vaistų agentūra bent kartą per metus peržiūrės naują informaciją apie šį vaistą ir prireikus 
atnaujins šį lapelį. 
 
Kiti informacijos šaltiniai 
 
Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje: 
http://www.ema.europa.eu.  
 
Šis lapelis pateikiamas Europos vaistų agentūros tinklalapyje visomis ES/EEE kalbomis. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Toliau pateikta informacija skirta tik sveikatos priežiūros specialistams. 
 
MINJUVI tiekiamas steriliuose vienkartinio naudojimo flakonuose be konservantų.  
MINJUVI prieš leidžiant į veną reikia ištirpinti ir praskiesti. 
Tirpinti ir skiesti naudokite tinkamą aseptikos metodą. 
 
Paruošimo instrukcijos 
• Tafasitamabo dozę nustatykite pagal paciento svorį, padauginę 12 mg iš paciento svorio (kg). 

Tada apskaičiuokite reikalingų tafasitamabo flakonų skaičių (kiekviename flakone yra 200 mg 
tafasitamabo).  

• Steriliu švirkštu švelniai įpilkite 5,0 ml sterilaus vandens injekcijoms į kiekvieną MINJUVI 
flakoną. Nukreipkite srautą kiekvieno flakono sienelių link, o ne tiesiai ant liofilizuotų miltelių. 

• Švelniai sukite paruoštą (-us) flakoną (-us), kad ištirptų liofilizuoti milteliai. Negalima stipriai 
purtyti ar sukti. Netraukite tirpalo tol, kol visos kietosios medžiagos bus visiškai ištirpusios. 
Liofilizuoti milteliai turi ištirpti per 5 minutes. 

• Paruoštas tirpalas turi būti bespalvis arba šiek tiek gelsvas. Prieš tęsdami, patikrinkite, ar nėra 
kietųjų dalelių ir ar nepakitusi spalva. Jei tirpalas yra drumstas, pakitusios spalvos arba jame yra 
matomų dalelių, išmeskite flakoną (-us).  

 
Praskiedimo instrukcijos 
• Turi būti naudojamas infuzinis maišelis, kuriame yra 250 ml 9 mg/ml (0,9 %) natrio chlorido 

injekcinio tirpalo. 
• Apskaičiuokite bendrą reikalingo 40 mg/ml paruošto tafasitamabo tirpalo tūrį. Ištraukite iš 

infuzijos maišelio tūrį, tolygų šiam, ir jį išmeskite. 
• Ištraukite visą apskaičiuotą paruošto tafasitamabo tirpalo tūrį (ml) iš flakono (-ų) ir lėtai įpilkite 

į 9 mg/ml (0,9 %) natrio chlorido infuzinį maišelį. Išmeskite flakone likusią nepanaudotą 
tafasitamabo dalį. 

• Galutinė praskiesto tirpalo koncentracija turėtų būti nuo 2 mg/ml iki 8 mg/ml tafasitamabo.  
• Švelniai maišykite intraveninio maišelio turinį, lėtai apversdami maišelį. Nekratykite. 
 
Vartojimo metodas  
• Atliekant pirmąją 1 ciklo infuziją, pirmąsias 30 minučių intraveninės infuzijos greitis turi 

būti 70 ml/val. Po to greitį reikia didinti, kad pirmoji infuzija būtų atlikta per 2,5 valandos 
laikotarpį.  

• Visos vėlesnės infuzijos turi būti atliekamos per 1,5–2 valandų laikotarpį. 
• Negalima skirti kartu su kitais vaistiniais preparatais per tą pačią infuzijos liniją. 
• MINJUVI į veną negalima sušvirkšti staiga arba iš karto. 
 
Paruoštas tirpalas (prieš skiedimą) 
Įrodyta, kad paruošto tirpalo cheminis ir fizinis stabilumas 2–25 °C temperatūroje išlieka 
iki 24 valandų. 
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Mikrobiologiniu požiūriu paruoštą tirpalą reikia suvartoti nedelsiant, nebent taikomas praskiedimo 
būdas apsaugo nuo mikrobinio užterštumo. Jeigu nesuvartojama nedelsiant, už laikymo trukmę ir 
sąlygas prieš vartojimą atsakingas vartotojas. 
 
Praskiestas tirpalas (infuziniam tirpalui) 
Įrodyta, kad praskiesto tirpalo cheminis ir fizinis stabilumas esant 2–8 °C temperatūrai išlieka 
iki 36 valandų, ir iki 24 valandų esant 25 °C temperatūrai. 
 
Mikrobiologiniu požiūriu praskiestą tirpalą reikia vartoti nedelsiant. Jeigu iškart nesuvartojama, už 
laikymo trukmę ir sąlygas prieš vartojimą atsakingas vartotojas ir paprastai tai negali būti ilgiau 
kaip 24 valandos 2–8 °C temperatūroje, nebent praskiesta kontroliuojamomis ir patvirtintomis 
aseptinėmis sąlygomis. 
 
Nesuvartotą vaistinį preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų. 
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