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SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací
o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.
Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.
1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Lumoxiti 1 mg prášek pro koncentrát a roztok pro infuzní roztok
2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

n

Jedna lahvička s práškem pro koncentrát obsahuje moxetumomabum pasudotoxum 1 mg.

vá

Po rekonstituci vodou pro injekci je konečná koncentrace moxetumomabum pasudotoxum v lahvičce
1 mg/ml.

is

tro

Moxetumomabum pasudotoxum je produkován v buňkách Escherichia coli pomocí technologie
rekombinantní DNA.

LÉKOVÁ FORMA
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3.
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Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Prášek pro koncentrát a roztok pro infuzní roztok.

Prášek pro koncentrát: bílý až téměř bílý lyofilizovaný prášek.

4.1

KLINICKÉ ÚDAJE
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Roztok (stabilizátor): bezbarvý až nažloutlý, čirý roztok s pH 6,0.

Terapeutické indikace

Dávkování a způsob podání

vý

4.2

př

íp

Přípravek Lumoxiti v monoterapii je indikován k léčbě dospělých pacientů s recidivující nebo
refrakterní leukemií z vlasatých buněk (hairy cell leukaemia, HCL), kteří podstoupili alespoň dvě
předchozí systémové terapie, včetně léčby analogem purinových nukleosidů (PNA).

Lé

či

Léčba má být zahájena a vedena pod dohledem lékaře, který má zkušenosti s používáním
protinádorových léčivých přípravků.
Dávkování
Doporučená dávka přípravku Lumoxiti je 0,04 mg/kg podaná jako 30minutová intravenózní infuze 1.,
3. a 5. den každého 28denního cyklu. Pacienti mají pokračovat v léčbě po dobu maximálně 6 cyklů,
nebo do progrese onemocnění či neakceptovatelné toxicity. Léčba může být na základě uvážení lékaře
zastavena, pokud je před dovršením 6 cyklů dosaženo úplné odpovědi (CR) bez přítomnosti minimální
reziduální nemoci (MRD).
Hydratace
U pacientů s tělesnou hmotností vyšší než 50 kg má být před podáním a po podání infuze přípravku
Lumoxity podán intravenózně po dobu 2-4 hodin 1 l izotonického roztoku (např. glukóza
o koncentraci 50 mg/ml [5%] a roztok chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) nebo 4,5
mg/ml (0,45%)). U pacientů s tělesnou hmotností nižší než 50 kg se požaduje podání 0,5 l
izotonického roztoku.
2

Pacienti mají být adekvátně hydratováni. Doporučuje se, aby 1. až 8. den každého 28denního cyklu
vypili 3 l tekutin během 24 hodin. U pacientů s tělesnou hmotností nižší než 50 kg jsou doporučeny 2 l
za den.
Rovnováha tekutin má být monitorována, aby nedošlo k přetížení tekutinami (viz bod 4.4).
Premedikace
30–90 minut před každou infuzí přípravku Lumoxiti je vyžadována premedikace perorálním
antihistaminikem (např. hydroxyzin nebo difenhydramin), antipyretikem (např. paracetamol) a
antagonistou H2 receptorů (např. ranitidin, famotidin nebo cimetidin).

n

Pokud se objeví závažné reakce po podání infuze, další pokyny viz bod 4.4.

tro
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Úpravy dávkování
Léčba přípravkem Lumoxiti musí být přerušena a/nebo ukončena, aby bylo možné zvládnout
nežádoucí účinky, jak je popsáno níže.

CLS
Před každou infuzí zkontrolujte:
 Tělesnou hmotnost
 Krevní tlak
 Albumin




Pokud dojde k nárůstu tělesné
hmotnosti o ≥ 10 % od 1. dne cyklu a
pacient má hypotenzi, ihned
zkontrolujte, zda nemá periferní
otoky, hypalbuminemii a respirační
symptomy, včetně dušnosti a kašle.
Pokud vznikne podezření na CLS,
zkontrolujte sníženou saturaci
kyslíkem a přítomnost plicního
edému a/nebo serózních výpotků.
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Sledované
parametry

Monitorování HUS a CLS
HUS
Před každou infuzí zkontrolujte:
 Hladinu hemoglobinu
 Počet trombocytů
 Hladinu kreatininu v séru
 LDH
 Nepřímý bilirubin
Uvažujte o diagnóze HUS, pokud se
objeví:
 Pokles hemoglobinu o 1 g/dl nebo
počet trombocytů < 25 000/mm3
nesouvisející se základním
onemocněním,
a
 Zvýšení hladiny kreatininu stupně 2
(1,5 až 3násobek výchozí hodnoty
nebo horní hranice normálu).
Pokud na základě výše uvedeného
vznikne podezření na HUS, ihned
zkontrolujte hladinu LDH v krvi,
nepřímý bilirubin a schistocyty
v krevním nátěru jako důkaz hemolýzy.

ne
ní

Tabulka 1

re
g

is

Hemolyticko-uremický syndrom (HUS) a syndrom kapilárního úniku (capillary leak syndrome, CLS)
jsou identifikovány na základě klinických projevů (viz tabulka 1).

Hemolyticko-uremický syndrom (HUS)
U pacientů, u kterých se objeví HUS stupně 2 nebo vyššího, mají být přijata vhodná podpůrná opatření
a má dojít k rehydrataci spolu s monitorováním biochemických parametrů krve, celkového krevního
obrazu a funkce ledvin (včetně monitorování hodnot sérového kreatininu a/nebo eGFR) až do úpravy
stavu (viz bod 4.4).

3

Tabulka 2

Klasifikace HUS a opatření
Stupeň HUS

is

tro

vá

n

Dávkování přípravku Lumoxiti
Odložte podání dávky, dokud nedojde
k zastavení hemolýzy a dokud sérový
Stupeň 2
kreatinin nebude na stupni 1 nebo na
Známky destrukce erytrocytů (schistocytóza) a lehká
výchozí hodnotě.
renální insuficience bez klinických důsledků
Při opětovném výskytu přípravek Lumoxiti
vysaďte.
Stupeň 3
Laboratorní nálezy s klinickými důsledky (např.
hemolýza s progresivním renálním selháním,
petechie)
Přípravek Lumoxity vysaďte.
Stupeň 4
Život ohrožující důsledky (např. krvácení do CNS
nebo trombóza/embolie či renální selhání)
Nežádoucí účinky odstupňovány podle terminologických kritérií nežádoucích účinků Národního
institutu pro rakovinu, verze 4.03 (National Cancer Institute Common Terminology Criteria for
Adverse Events (NCI CTCAE)).

Tabulka 3

Klasifikace CLS a opatření
Stupeň CLS
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Syndrom kapilárního úniku (CLS)
U pacientů, u kterých se objeví CLS stupně 2 nebo vyššího, mají být přijata vhodná podpůrná opatření
zahrnující léčbu perorálními nebo intravenózními kortikosteroidy, sledování tělesné hmotnosti,
hladiny albuminu a krevního tlaku až do úpravy stavu (viz bod 4.4).
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Dávkování přípravku Lumoxiti
Odložte podání dávky, dokud nedojde
Stupeň 2
Přítomnost příznaků; indikována intervence
k odeznění příznaků.
Stupeň 3
Závažné příznaky; indikována intervence
Přípravek Lumoxiti vysaďte.
Stupeň 4
Život ohrožující důsledky; indikována urgentní
intervence
Nežádoucí účinky odstupňovány podle terminologických kritérií nežádoucích účinků Národního
institutu pro rakovinu, verze 4.03 (NCI CTCAE).
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Zvýšená hladina kreatininu
U pacientů s výchozí hodnotou hladiny kreatininu v séru v rámci normálních hodnot má být podání
dávky odloženo v případě zvýšení hladiny kreatininu stupně 2 nebo vyššího (více než 1,5násobek
výchozí hodnoty nebo horní hranice normálních hodnot). Podávání přípravku Lumoxiti má být
obnoveno po navrácení hodnot na stupeň 1 (1,0 až 1,5násobek výchozí hodnoty, nebo hodnota mezi
horní hranicí normálních hodnot a 1,5násobkem horní hranice normálních hodnot).

Lé

U pacientů s výchozí hodnotou hladiny kreatininu v séru stupně 1 nebo 2 je třeba odložit podání dávky
v případě zvýšení hladiny kreatininu na stupeň 3 nebo vyšší (více než 3násobek výchozí hodnoty nebo
horní hranice normálních hodnot). Podávání přípravku Lumoxiti má být obnoveno po navrácení na
výchozí stupeň nebo nižší stupeň.
Další informace o monitorování pacienta a vyhodnocování informací naleznete v bodě 4.4.
Zvláštní populace

Starší pacienti
U starších pacientů (≥ 65 let) není nutná žádná úprava dávky (viz Monitorování funkce ledvin
v bodě 4.4, Starší populace v bodech 4.8 a 5.1).
Porucha funkce ledvin
4

U pacientů s lehkou poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava dávkování přípravku Lumoxiti.
Údaje podporující použití moxetumomab-pasudotoxu u pacientů se středně těžkou poruchou funkce
ledvin jsou omezené. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebyl moxetumomab-pasudotox
studován (viz Monitorování funkce ledvin v bodě 4.4).
Porucha funkce jater
U pacientů s lehkou poruchou funkce jater není nutná žádná úprava dávkování přípravku Lumoxiti.
U pacientů se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater nebyl moxetumomab-pasudotox
studován (viz bod 5.2).

n

Pediatrická populace
Použití přípravku Lumoxiti u dětí ve věku 0 až 18 let k léčbě leukemie z vlasatých buněk není
relevantní.

tro

vá

Způsob podání
Přípravek Lumoxiti je určen k intravenóznímu podání.

is

Naředěný roztok se podává intravenózně po dobu 30 minut. Má být použit infuzní set vybavený
sterilním zabudovaným filtrem s nízkou vazbou proteinů o velikosti pórů 0,22 mikrometrů.
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Po podání infuze má být intravenózní linka vypláchnuta injekčním roztokem chloridu sodného
o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) stejnou rychlostí jako podaná infuze. Tento postup zajistí, že byla
podána celá dávka přípravku Lumoxiti.
Pokyny pro rekonstituci a ředění léčivého přípravku před podáním viz bod 6.6.
4.3

Kontraindikace

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

ek

4.4

již

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.
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Sledovatelnost
Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků má se přehledně zaznamenat název
podaného přípravku a číslo šarže.
Hemolyticko-uremický syndrom (HUS)
U pacientů léčených přípravkem Lumoxiti byl hlášen hemolyticko-uremický syndrom, který je
charakterizován triádou zahrnující mikroangiopatickou hemolytickou anemii, trombocytopenii a
progresivní renální selhání (viz bod 4.8).
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Přípravek Lumoxiti nemá být podáván pacientům s anamnézou závažné trombotické mikroangiopatie
(TMA) nebo HUS. Během používání přípravku Lumoxiti je doporučeno profylaktické podávání
tekutin (viz bod 4.2). Ve studii 1053 dostávali pacienti s počtem trombocytů ≥ 100 000/mm3 1. až 8.
den každého 28denního cyklu jako profylaxi renální insuficience nízkou dávku kyseliny
acetylsalicylové.
Před každou dávkou a podle klinického stavu i v průběhu léčby, mají být monitorovány biochemické
parametry krve a celkový krevní obraz. Je doporučeno i monitorování uprostřed cyklu. Diagnóza HUS
má být zvažována u pacientů, u kterých dojde k rozvoji hemolytické anemie, zhoršení nebo náhlému
vzniku trombocytopenie, zhoršení funkce ledvin, zvýšení hladiny bilirubinu a/nebo LDH a kteří
vykazují známky hemolýzy na základě pozorování schistocytů v nátěru periferní krve (viz bod 4.2).
Epizody HUS mohou být život ohrožující, pokud dojde ke zpoždění léčby a se zvýšeným rizikem
progresivního renálního selhání vyžadujícího dialýzu. Pokud vznikne podezření na HUS, mají být
zahájena vhodná podpůrná opatření včetně doplnění tekutin a zahájení monitorování
hemodynamických parametrů a na základě klinické rozvahy má být zvážena hospitalizace. V případě

5

HUS stupně 2 má být léčba přípravkem Lumoxiti vysazena až do úpravy stavu, v případě HUS stupně
≥ 3 má být léčba trvale ukončena (viz bod 4.2).
Syndrom kapilárního úniku (CLS)
U pacientů léčených přípravkem Lumoxiti byl hlášen CLS, který je charakterizován hypalbuminemií,
hypotenzí, příznaky přetížení tekutinami a hemokoncentrací (viz bod 4.8).

n

Před podáním každé dávky přípravku Lumoxiti a podle klinické rozvahy i během léčby, má být
sledována pacientova tělesná hmotnost a krevní tlak. U pacientů mají být hodnoceny známky a
příznaky CLS zahrnující zvýšení tělesné hmotnosti (≥ 10 % od 1. dne aktuálního cyklu), hypotenzi,
periferní otoky, dušnost nebo kašel a plicní otok a/nebo serózní výpotky. Také následující laboratorní
parametry mohou pomoci identifikovat CLS: hypalbuminemie, zvýšený hematokrit, leukocytóza a
trombocytóza (viz bod 4.2).
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CLS může být život ohrožující nebo fatální, pokud dojde ke zpoždění léčby. Pacienti mají být poučeni,
aby vyhledali okamžitou lékařskou péči, kdykoliv se u nich objeví známky nebo příznaky CLS.
U pacientů, u kterých dojde k rozvoji CLS, mají být zahájena vhodná podpůrná opatření zahrnující
doprovodné perorální nebo intravenózní použití kortikosteroidů a hospitalizaci podle klinického stavu.
V případě CLS stupně 2 má být léčba přípravkem Lumoxiti vysazena až do úpravy stavu a v případě
CLS stupně ≥ 3 má být léčba trvale ukončena (viz bod 4.2).

ne
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Monitorování funkce ledvin
U pacientů ve věku ≥ 65 let nebo s výchozí poruchou funkce ledvin, u kterých se objeví HUS, může
být zvýšené riziko zhoršení funkce ledvin v návaznosti na léčbu přípravkem Lumoxiti (viz. bod 4.8).
Léčba přípravkem Lumoxiti není doporučena u pacientů s již existující těžkou poruchou funkce ledvin
(clearance kreatininu ≤ 29 ml/min).

ek
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Funkce ledvin má být monitorována před podáním každé infuze přípravku Lumoxiti a během léčby
podle klinického stavu pacienta. Podání dávky přípravku Lumoxiti má být odloženo u pacientů se
zvýšenou hladinou kreatininu stupně ≥ 3 nebo při zhoršení oproti výchozímu stavu o 2 nebo více
stupňů (viz bod 4.2).
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Reakce spojená s infuzí
Pokud dojde k závažné reakci po podání infuze, je třeba podání infuze přípravku Lumoxiti přerušit a
zahájit vhodná lékařská opatření. Perorální nebo intravenózní kortikosteroidy mají být podány
přibližně 30 minut před pokračováním podání infuze nebo před podáním další infuze přípravku
Lumoxiti. Informace o premedikaci ke snížení rizika reakce spojené s infuzí viz bod 4.2.

či

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Lé

4.5
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Přípravek Lumoxiti obsahuje sodík
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je
v podstatě „bez sodíku“.

Nebyly provedeny žádné studie interakcí. Moxetumomab-pasudotox je rekombinantní imunotoxin,
který se specificky váže na B-lymfocyty exprimující CD22+. Vzhledem k mechanismu účinku
moxetumomab-pasudotoxu se nepředpokládají žádné farmakokinetické nebo farmakodynamické
interakce.
4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/antikoncepce
Ženy ve fertilním věku mají používat účinnou antikoncepci během léčby moxetumomab-pasudotoxem
a alespoň 30 dní po použití poslední dávky.
Těhotenství

6

Nejsou k dispozici žádné údaje o používání moxetumomab-pasudotoxu u člověka nebo zvířat
umožňující vyhodnotit riziko používání během těhotenství. Na základě mechanismu účinku
moxetumomab-pasudotoxu a pozorovaných nežádoucích účinků včetně snížení tělesné hmotnosti
u samic opic, které nebyly březí, lze předpokládat, že moxetumomab-pasudotox může vyvolat toxické
projevy u matky i embryofetální toxicitu, pokud je podán těhotné ženě. Moxetumomab pasudotox
nesmí být během těhotenství podáván, pokud potenciální přínos nepřevažuje nad potenciálním rizikem
pro plod.

n

Kojení
Nejsou k dispozici žádné informace týkající se přítomnosti moxetumomab-pasudotoxu v lidském
mateřském mléce, absorpce a účinků na kojené dítě nebo účinků na tvorbu mléka. Riziko pro kojené
dítě nelze vyloučit. Na základě̌ posouzení prospěšnosti kojení pro dítě̌ a prospěšnosti léčby pro matku
je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo léčbu přípravkem Lumoxiti.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

re
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4.7
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Fertilita
Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky moxetumomab-pasudotoxu na hmotnost nebo
histopatologii reprodukčních orgánů v návaznosti na podání pohlavně dospělým opicím. Nejsou
k dispozici žádné údaje, které by přímo ukazovaly na potenciální účinky na lidskou fertilitu (viz
bod 5.3).

4.8

ne
ní

Přípravek Lumoxiti nemá žádný nebo pouze zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Nežádoucí účinky

již

Souhrn bezpečnostního profilu
Celkový bezpečnostní profil přípravku Lumoxiti vychází z údajů od 80 pacientů ze studie 1053 (studie
fáze 3).
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Nejčastějšími nežádoucími účinky (≥ 20 %) jakéhokoli stupně byly otoky (52,5 %), nauzea (35,0 %),
reakce spojená s infuzí (25,0 %), hypalbuminemie (21,3 %) a zvýšení hladiny transamináz (21,3 %).
Nejčastějším nežádoucím účinkem stupně 3 nebo 4 byl HUS (6,3 %).

př

íp

Nežádoucí účinky vedoucí k trvalému ukončení používaní přípravku Lumoxiti se objevily u 10,0 %
pacientů. Nejčastějším nežádoucím účinkem vedoucím k ukončení léčby přípravkem Lumoxiti byl
HUS (5,0 %). Nežádoucím účinkem, který nejčastěji vedl k odložení podání dávky, byla zvýšená
hladina kreatininu v séru (2,5 %).
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Tabulkový seznam nežádoucích účinků
Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle tříd orgánových systémů databáze MedDRA. V rámci každé
třídy orgánových systémů jsou nežádoucí účinky seřazeny podle četnosti výskytu, přičemž nejčastější
nežádoucí účinky jsou uvedeny jako první. V každé skupině četností výskytu jsou nežádoucí účinky
seřazeny podle klesající závažnosti. Kategorie četností výskytu pro každý nežádoucí účinek jsou
definovány následovně: velmi časté (≥ 1/10); časté (> 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až
< 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000); není známo (z dostupných
údajů nelze určit).
Tabulka 4
Nežádoucí účinky u pacientů s HCL léčených přípravkem Lumoxiti (n = 80)
Třídy orgánových systémů
Nežádoucí účinek
Kategorie četnosti
Poruchy krve a lymfatického
Hemolyticko-uremický
Časté
systému
syndrom
Poruchy metabolismu a výživy
Hypalbuminemiea
Velmi časté
Cévní poruchy
Syndrom kapilárního úniku
Časté
Gastrointestinální poruchy
Nevolnost
Velmi časté
Celkové poruchy a reakce
Edémb
Velmi časté
v místě aplikace
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Zvýšené transaminázyc
Zvýšený kreatinin v krvi
Reakce spojená s infuzíd

Vyšetření

Velmi časté
Velmi časté
Velmi časté

vá

n

Poranění, otravy a procedurální
komplikace
a
Hypalbuminemie: zahrnuje preferenční termíny „hypalbuminemie“ a „snížený albumin v krvi“
b
Edém: zahrnuje všechny preferované termíny „periferní edém“, „edém“, „lokalizovaný edém“,
„edém obličeje“, „periorbitální edém“ a „periferní otok“
c
Zvýšené transaminázy: zahrnuje „zvýšená aspartátaminotransferáza“ a/nebo „zvýšená
alaninaminotransferáza“
d
Reakce spojená s infuzí: zahrnuje všechny nežádoucí příhody bez ohledu na kauzální spojitost,
které byly hlášeny zkoušejícím nebo definovány retrospektivně při současném výskytu 2 nebo
více případů bolestí hlavy, závratí, hypotenze, bolestí svalů, pyrexie, zimnice, nauzey a/nebo
zvracení v den podání infuze studovaného přípravku

is

tro

Popis vybraných nežádoucích účinků
HUS
Ve studii 1053 u pacientů s HCL léčených přípravkem Lumoxiti se HUS objevil u 8,8 % pacientů,
včetně stupně 3 u 5,0 % a stupně 4 u 1,3 % pacientů.

ne
ní

re
g

Medián času do prvních projevů HUS byl 33 dnů (rozmezí: 9–92) a může se objevit během
kteréhokoli cyklu léčby přípravkem Lumoxiti. Většina případů HUS se objevila během prvních 9 dnů
(rozmezí: 1–16) léčebného cyklu. Medián času do úpravy stavu HUS byl 23,5 dne (rozmezí: 2-44).
Všechny případy odezněly, zahrnuty jsou i ty, kde došlo k vysazení přípravku Lumoxiti.
Medián clearance kreatininu na konci léčby (odhadem podle Cockcrofta a Gaulta) byl vyšší u pacientů
bez HUS (89 ml/min, rozmezí 42--195) v porovnání s pacienty s HUS (76 ml/min, rozmezí 19-96).

již

Doporučený klinický postup při projevech HUS viz bod 4.4.

ra
v

ek

CLS
Ve studii 1053 u pacientů s HCL léčených přípravkem Lumoxiti se CLS objevil u 8,8 % pacientů,
většinou šlo o stupeň 2. Zaznamenáno bylo 2,5 % případů stupně 4.

íp

Medián času do prvních projevů CLS byl 37 dní (rozmezí: 5–92) a může se objevit během kteréhokoli
cyklu léčby. Většina případů CLS se objevila během prvních 9 dnů (rozmezí: 1-24) léčebného cyklu.
Všechny případy CLS odezněly s mediánem 36 dnů (rozmezí: 10–53).

př

Doporučený klinický postup u CLS viz bod 4.4.

Lé

či

vý

Zvýšený kreatinin v séru
Ve studii 1053 byl hlášen zvýšený kreatinin až na maximálně 3násobek horní hranice normy u 11,3 %
pacientů. Na konci léčby se hladiny sérového kreatininu pohybovaly v normálních mezích u většiny
(82,5 %) pacientů. Hladiny sérového kreatininu zůstaly zvýšené nad stupeň 2 u 5 % pacientů, dva
z těchto pacientů měli HUS stupně 3 nebo 4.

Reakce spojené s infuzí
Reakce spojené s infuzí podle hlášení zkoušejícího nebo definované retrospektivně při současném
výskytu 2 nebo více symptomů bolesti hlavy, závratě, hypotenze, bolesti svalů, pyrexie, zimnice,
nauzey a/nebo zvracení v den podání infuze studovaného přípravku se objevily u 25 % pacientů,
včetně stupně 3 u 2,5 % pacientů. Reakce spojené s infuzí se mohou objevit během jakéhokoli cyklu
léčby přípravkem Lumoxiti (viz bod 4.2).
Zvláštní populace
Starší pacienti
Ve studii 1053 bylo 39 % pacientů léčených přípravkem Lumoxiti ve věku 65 nebo starších. Pacienti
ve věku ≥ 65 let měli nižší medián clearance kreatininu při vstupu do studie i na konci léčby
v porovnání s pacienty ve věku < 65 let (78, resp. a 69 ml/min ve srovnání s 114, resp. 98 ml/min).
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Imunogenita
Ve studii 1053 bylo 88 % (70/80) pacientů pozitivních na protilátky proti přípravku (anti-drug
antibodies, ADA) (před nebo po léčbě). Padesátosm procent (45/77) pacientů mělo pozitivní test na
ADA před léčbou moxetumomab-pasudotoxem a 66 % (49/74) pacientů mělo pozitivní test na ADA
během léčby. Neutralizační protilátky proti moxetumomab-pasudotoxu byly detekovány u 84 %
pacientů (67/80) v kteroukoli dobu. Nebyly identifikovány žádné klinicky relevantní účinky ADA na
bezpečnost. Viz Imunogenita v bodě 5.2.

Předávkování

tro

4.9

vá

n

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích
účinků uvedeného v Dodatku V.

5.1

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

ne
ní

5.

re
g

is

Neexistuje žádná specifická léčba při předávkování moxetumomab-pasudotoxem. V případě
předávkování mají být pacienti pečlivě monitorováni kvůli známkám a příznakům nežádoucích účinků
a ihned má být zahájena vhodná symptomatická léčba.

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: cytostatika, jiná cytostatika, ATC kód: L01XC34

př

íp

ra
v

ek

již

Mechanismus účinku
Moxetumomab-pasudotox je imunotoxin zaměřený na CD22, který je navržen tak, aby směroval
cytotoxický účinek zkráceného Pseudomonas exotoxinu na buňky, které exprimují receptor CD22.
CD22 je transmembránový protein vázaný na B-lymfocyty s podobnou nebo vyšší hustotou receptorů
u HCL v porovnání s normálními B-buňkami. Neklinické údaje ukazují, že protinádorová aktivita
moxetumomab-pasudotoxu je dána vazbou imunotoxinu na nádorové buňky exprimující CD22, která
je následována internalizací komplexu Lumoxiti-CD22, přeměnou a uvolněním aktivního exotoxinu
PE38. Exotoxin je translokován do cytosolu, kde inaktivuje elongační faktor 2 (EF-2) a vede k inhibici
syntézy proteinů, což má za následek vyvolání apoptotické buněčné smrti.

Lé

či

vý

Farmakodynamické účinky
U pacientů s HCL léčba přípravkem Lumoxiti vedla ke snížení cirkulujících CD19+ B-buněk. Ve
studii 1053 byl po prvních třech infuzích přípravku Lumoxiti počet cirkulujících CD19+ B-buněk
snížen o 89 % oproti výchozímu stavu. Toto snížení bylo trvalé alespoň jeden měsíc po ukončení
léčby.
Klinická účinnost a bezpečnost
Účinnost a bezpečnost přípravku Lumoxiti byly hodnoceny ve studii 1053, multicentrické
jednoramenné studii fáze 3 u pacientů s relabující/refrakterní HCL. Studie 1053 byla provedena
s pacienty s histologicky potvrzenou HCL nebo variantní HCL, kteří podstoupili alespoň dvě
předchozí systémové léčby, včetně jedné léčby peptidovými nukleovými kyselinami (PNA),
s potřebou léčby založenou alespoň na jednom z následujících kritérií: neutrofily < 1,0 x 109/l,
trombocyty < 100 x 109/l, hemoglobin < 10 g/dl nebo symptomatická splenomegalie.
Do studie nebyli zahrnuti pacienti, kteří během 4 týdnů před zahájením léčby podstoupili
chemoterapii, imunoterapii nebo radioterapii, pacienti s alogenní transplantací kostní dřeně
v anamnéze, pacienti se zjištěnými metastázami v mozku, odchlípením sítnice nebo cévnatky nebo
s nekontrolovaným onemocněním včetně nekontrolované infekce. Dalšími vylučovacími kritérii byly
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tromboembolie v anamnéze, známé kongenitální hyperkoagulační stavy, trombotická
mikroangiopatie/HUS nebo klinické známky diseminované intravaskulární koagulopatie.

vá

n

Bylo zařazeno celkem 80 pacientů; 77 s klasickou HCL a 3 s variantní HCL. V primární analýze byl
medián věku 60 (rozmezí 34 až 84) let, 79 % bylo mužů a 94 % bylo bělochů. Při hodnocení stavu
tělesné výkonnosti podle ECOG mělo při vstupu do studie 98 % pacientů stupeň 0 nebo 1. Medián
počtu předchozích terapií byl 3 (rozmezí 2 až 11); všichni pacienti podstoupili předchozí léčbu PNA,
včetně 29 % v kombinaci s rituximabem. Nejčastějšími jinými předchozími léčebnými režimy byly:
rituximab v monoterapii (51 %), interferon-alfa (25 %) a inhibitor BRAF (18 %). Při vstupu do studie
mělo 33 % (26/80) pacientů nízkou hladinu hemoglobinu (< 10 g/dl), 68 % (54/80) pacientů mělo
neutropenii (< 1,0 x 109/l) a 84 % (67/80) pacientů mělo výchozí počet trombocytů < 100 x 109/l.
Téměř polovina (48 %) pacientů měla při vstupu do studie zvětšenou slezinu. Screening odhalil
u 23,8 % pacientů probíhající infekci, která byla dostatečně kontrolována léčbou nebo odezněla před
zahájením léčby.

ne
ní
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Pacienti dostávali přípravek Lumoxiti v dávce 0,04 mg/kg ve formě intravenózní infuze v průběhu
30 minut vždy 1., 3. a 5. den každého 28denního cyklu, maximálně po dobu 6 cyklů, nebo do
potvrzení úplné odpovědi (complete response, CR), do progrese onemocnění, do zahájení jiné terapie
nebo do výskytu neakceptovatelné toxicity. Přibližně 63 % pacientů dokončilo 6 cyklů a 15 %
pacientů ukončilo léčbu dříve než po 6 cyklech s potvrzením úplné odpovědi s negativním nálezem
minimální zbytkové nemoci (MRD-negativní CR). Nezávislá hodnotící komise (IRC) provedla
hodnocení účinnosti pomocí vyšetření krve, kostní dřeně a zobrazovacích metod převzatých
z předchozích studií s HCL a konsenzuálních pokynů.

již

Hlavním výstupem studie 1053 týkajícím se účinnosti byla přetrvávající CR, jak bylo potvrzeno
trvající hematologickou remisí (hemoglobin ≥ 11,0 g/dl, neutrofily ≥1,5 x 109/l a trombocyty ≥ 100 x
109/l bez transfuzí nebo růstových faktorů po dobu alespoň 4 týdnů) více než 180 dní od hodnocení
CR IRC.

Výsledky účinnosti léčby u pacientů s HCL ve studii 1053

ra
v

Tabulka 5

ek

V době finální analýzy (termín ukončení 29. dubna 2019) byl medián sledování 24,6 měsíce (rozmezí
1 až 72). Výsledky ze studie 1053 týkající se účinnosti léčby jsou shrnuty v tabulce 5.

íp

Finální analýza
IRC
(n=80)

Lé

či

vý

př

Přetrvávající CR, CR s HR, trvání HR
přetrvávající CR (%) [95% CI]
CR s HR ≥ 360 dnů, (%) [95% CI]
Trvání HR od začátku CR, medián v měsících [95% CI]
CR a čas do dosažení CR
CRa (%) [95% CI]
Čas do dosažení CR, medián v měsících [95% CI]
Trvání CR, medián v měsících [95% CI]
HR, trvání HR a čas do HR
HR poměr (%) [95% CI]
Čas do dosažení HR, medián v měsících [95% CI]
Trvání HR od začátku CR, medián v měsících [95% CI]
OR, čas do OR, trvání OR
OR poměr (%) [95% CI]
Čas do dosažení OR, medián v měsících [95% CI]
Trvání OR, medián v měsících [95% CI]
Částečná odpověď (PR)b (%)
Stabilní onemocnění (SD)c (%)
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36 [26; 48]
33 [22; 44]
63 [36; 63]
41 [30; 53]
6 [5,7; 6,2]
63 [36; 63]
80 [70; 88]
1 [1,0; 1,2]
46 [26; 72]
75 [64; 84]
6 [5,7; 5,9]
67 [25; 67]
34
15

IRC = hodnocení Nezávislé hodnotící komise; HR = hematologická remise; CI = interval
spolehlivosti; CR = úplná odpověď; OR = celková odpověď.
a
CR definována jako: zbavení kostní dřeně od vlasatých buněk s využitím rutinního barvení
hematoxylinem&eosinem, radiologické potvrzení nepřítomnosti preexistující lymfadenopatie a/nebo
organomegalie a hematologická remise.
b
PR definována jako: ≥ 50% pokles nebo normalizace (< 500/mm3) počtu lymfocytů v periferní krvi,
zlepšení preexistující lymfadenopatie a/nebo organomegalie a hematologická remise.
c
SD definována jako: ≥ 50% pokles počtu lymfocytů v periferní krvi, zlepšení preexistující
lymfadenopatie a/nebo organomegalie a hematologická remise nebo 50% zlepšení hematologických
parametrů oproti vstupní hodnotě, pokud nejsou splněna kritéria hematologické remise.

vá

n

MRD byla posouzena IRC pomocí imunohistochemického vyšetření biopsií kostní dřeně. V čase
finální analýzy ze 33 pacientů, kteří dosáhli CR podle IRC, bylo 82 % (27/33) MRD-negativních a 26
z 29 pacientů (89,7 %), kteří dosáhli přetrvávající CR, bylo MRD-negativních. Medián trvání CR byl
12,0 měsíců u MRD-pozitivních pacientů (n = 6) a 62,8 měsíců u MRD-negativních pacientů (n = 27).
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V rámci ITT populace byly v předem specifikovaných podskupinách provedeny analýzy primárních a
sekundárních cílových parametrů zahrnující věk (< 65 let, ≥ 65 let), pohlaví, výchozí stav sleziny
(splenektomie, < 14 cm, ≥ 14 cm), počet předcházejících terapií PNA (1, 2, > 2) a histologie HCL
(klasická, variantní). Analýzy ukázaly, že účinek na výskyt přetrvávající CR a výskyt CR se ve většině
podskupin shodovaly s výsledky pro ITT populaci. U subjektů ≥ 65 let byl výskyt přetrvávající CR
19 % (95% CI: 8 %, 38 %) a výskyt CR podle IRC byl 26 % (95% CI: 12 %, 47 %). V případě
podskupin se splenektomií a variantní HCL jsou údaje omezené. Nebyla hlášena žádná CR; 2 ze
4 pacientů v podskupině se splenektomií a 1 ze 3 pacientů v podskupině s variantní HCL dosáhli PR.

již

Pediatrická populace
Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií
s přípravkem Lumoxiti u všech podskupin pediatrické populace pro HCL (viz informace o použití
u dětí v bodě 4.2).

Farmakokinetické vlastnosti

př

5.2
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ra
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ek

Další informace
Tento léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem ke
vzácné povaze onemocnění, pro které je indikován, nebylo možné získat úplné informace o tomto
léčivém přípravku. Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoliv nově
dostupné informace a tento souhrn údajů o přípravku bude podle potřeby aktualizován.
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vý

Farmakokinetika (PK) moxetumomab-pasudotoxu byla studována u 68 pacientů s HCL v dávce
0,04 mg/kg podávané intravenózně v průběhu 30 minut 1., 3. a 5. den 28denního cyklu. PK expozice
se zvyšovala po následujících infuzích v porovnání s první infuzí, což má pravděpodobně souvislost
s úbytkem maligních B-buněk po léčbě moxetumomab-pasudotoxem a následným snížením CD22.
Všechny minimální koncentrace byly zanedbatelné, což značí, že nedochází k systémové kumulaci
moxetumomab-pasudotoxu.
Distribuce
Na základě nekompartmentové PK analýzy a v souladu s omezením na extracelulární tekutinu byl
průměrný distribuční objem v 5. dnu 1. cyklu 6,06 l s interindividuální variabilitou (CV) 46,3 %.
Biotransformace
Přesná cesta metabolizace moxetumomab-pasudotoxu nebyla charakterizována. Předpokládá se, že
moxetumomab-pasudotox, stejně jako jiné léčivé přípravky na bázi proteinů, prochází prostřednictvím
katabolických drah proteolytickým štěpením na malé peptidy a aminokyseliny.
Eliminace
Na základě nekompartmentové PK analýzy byla odhadovaná průměrná (CV%) systémová clearance
moxetumomab-pasudotoxu 5. den 1. cyklu4,8 l/h (82,3 %) a průměrný poločas eliminace (t1/2) byl
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2,32 hodiny (rozmezí 0,17 až 57,4). Poločas eliminace po první dávce (1. den 1. cyklu) lze odhadnout
pouze u 6 z 68 pacientů (průměrný t1/2 = 0,98 hodiny).
Předpokládá se, že primární eliminační dráhy pro moxetumomab-pasudotox zahrnují
CD22-zprostředkovanou internalizaci a proteolýzu nebo katabolismus. Renální exkrece nebyla
u moxetumomab-pasudotoxu studována. Údaje z podobné prekurzorové sloučeniny naznačují, že
nezměněný protein je vylučován močí. Vzhledem k velikosti molekuly se však neočekává , že renální
exkrece bude hlavní eliminační cestou vzhledem k velikosti molekuly.

tro
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Zvláštní populace
Na základě populační PK analýzy bylo zjištěno, že věk (34 až 84 let), pohlaví, rasa, lehká porucha
funkce jater (celkový bilirubin > ULN až 1,5 x ULN nebo AST > ULN; n = 7) nebo lehká porucha
funkce ledvin (clearance kreatininu 60–89 ml/min; n = 19) neměly žádný klinicky významný účinek
na PK moxetumomab-pasudotoxu za pomoci nekompartmentové PK analýzy údajů podle kovariátů.
Při dávkování podle tělesné hmotnosti byl pozorován trend zvýšené expozice se zvyšující se tělesnou
hmotností. Pro tyto demografické skupiny nejsou nutné žádné úpravy dávkování.
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Moxetumomab pasudotox nebyl studován u pacientů se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce
jater (celkový bilirubin > 1,5 ULN nebo AST = jakékoli) a se středně těžkou nebo těžkou poruchou
funkce ledvin (clearance kreatininu <60 ml/min).

5.3

ne
ní

Imunogenita
Existuje trend snížené hladiny Cmax se zvýšeným titrem ADA v pozdějších léčebných cyklech
(cyklus 3 a další); tyto výsledky však nejsou konečné vzhledem k omezení bioanalytické metody pro
moxetumomab-pasudotox při vysokých titrech ADA.
Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

ek

již

Kancenogenita a mutagenita
Nebyly provedeny žádné studie hodnotící kanceogenní a genotoxický potenciál
moxetumomab-pasudotoxu.

př
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Toxicita opakované dávky
Moxetumomab-pasudotox byl studován u opic druhu cynomolgus po dobu 13 týdnů. V dávkách
≥ 10násobných oproti doporučené dávce u člověka byla pozorována minimální až středně těžká
degenerace srdeční tkáně na mikroskopické úrovni bez odpovídajících změn na EKG. V dávkách
přibližně 34násobných oproti doporučené dávce u člověka byly pozorovány mikroskopické známky
gliózy a axonální degenerace v mozku resp. v míše, spolu s pozorováním třesu.

Lé

či

vý

Reprodukční toxikologie
U moxetumomab-pasudotox nebyly provedeny studie fertility na zvířatech. Ve 3měsíční studii toxicity
po opakovaném podání na dospělých opicích druhu cynomolgus s použitím dávek přibližně
34násobných oproti doporučené dávce u člověka nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na
samčích nebo samičích reprodukčních orgánech.
6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Prášek pro koncentrát
Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného
Sacharóza
Glycin
Polysorbát 80
Hydroxid sodný
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Roztok (stabilizátor)
Monohydrát kyseliny citronové
Dihydrát natrium-citrátu
Polysorbát 80
Voda pro injekci
6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou
uvedeny v bodě 6.6.

Doba použitelnosti

tro

6.3

vá

Nepodávejte současně další léčivé přípravky prostřednictvím stejné intravenózní linky.

n

Nebyly pozorovány žádné inkompatibility mezi přípravkem Lumoxiti a chloridem sodným
o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) s infuzními vaky z polyvinylchloridu nebo polyolefinu.

re
g

is

Neotevřená lahvička
4 roky

ne
ní

Koncentrát přípravku Lumoxiti (tj. rekonstituovaný prášek pro koncentrát přípravku Lumoxiti)
Koncentrát přípravku Lumoxiti musí být ihned dále naředěn.
Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob rekonstituce nevyloučí riziko mikrobiologické
kontaminace, má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky
uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

ek

již

Roztok přípravku Lumoxiti (tj. naředěný koncentrát přípravku Lumoxiti v připraveném infuzním
vaku)
Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázána na dobu 24 hodin při 2–8 °C
nebo 4 hodiny při pokojové teplotě do 25 °C.

6.4

př

íp

ra
v

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a
podmínky uchování přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele, a normálně by
doba neměla být delší než 24 hodin při 2–8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a
validovaných aseptických podmínek.
Zvláštní opatření pro uchovávání

Lé

či

vý

Uchovávejte a přepravujte v chladničce (2–8 °C).
Chraňte před mrazem.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Podmínky uchovávaní tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci a naředění jsou uvedeny
v bodě 6.3.
6.5

Druh obalu a obsah balení

Prášek pro koncentrát přípravku Lumoxiti 1 mg je dodáván ve skleněné injekční lahvičce třídy 1
s elastomerovou zátkou a tmavě modrým hliníkovým odtrhovacím uzávěrem.
1 ml roztoku (stabilizátoru) je dodáván ve skleněné injekční lahvičce třídy 1 s elastomerovou zátkou a
tmavě šedým hliníkovým odtrhovacím uzávěrem.
Balení přípravku Lumoxiti obsahuje:

2 injekční lahvičky s práškem pro koncentrát a 1 injekční lahvičku roztoku (stabilizátoru) nebo
13



3 injekční lahvičky s práškem pro koncentrát a 1 injekční lahvičku roztoku (stabilizátoru)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Pro jednorázové použití. Prášek pro koncentrát přípravku Lumoxiti musí být rekonstituován a ředěn
zdravotnickým pracovníkem za použití aseptické techniky.

ne
ní

re
g

is

tro

vá

n

Krok 1: Vypočítejte dávku

Vypočítejte dávku (mg) a počet injekčních lahviček s práškem pro koncentrát přípravku
Lumoxiti (1 mg/injekční lahvička) potřebných k rekonstituci.
Počet lahviček s práškem pro koncentrát přípravku Lumoxiti =
0,04 mg/kg x hmotnost pacienta (kg)
1 mg/injekční lahvička
o
Nezaokrouhlujte dolů kvůli neúplným lahvičkám. Například osoba s tělesnou hmotností
55 kg bude potřebovat 3 injekční lahvičky s práškem pro koncentrát přípravku Lumoxiti.

Individualizujte dávkování podle aktuální tělesné hmotnosti pacienta před první dávkou prvního
léčebného cyklu.
o
Změna dávky může být provedena pouze mezi cykly, pokud je zaznamenána změna
tělesné hmotnosti větší než 10 % oproti tělesné hmotnosti použité pro výpočet první
dávky prvního léčebného cyklu. Během jednotlivého cyklu nemá být prováděna žádná
změna dávky.

Proveďte rekonstituci každé injekční lahvičky s práškem pro koncentrát přípravku Lumoxiti
s použitím 1,1 ml vody pro injekci.
o
Směrujte vodu pro injekci podél stěn lahvičky, ne přímo na lyofilizovaný prášek.
o
Konečná koncentrace rekonstituovaného prášku pro koncentrát (tj. koncentrát přípravku
Lumoxiti) v lahvičce je 1 mg/ml.
Jemně otáčejte lahvičkou, dokud není obsah zcela rozpuštěn. Obraťte lahvičku dnem vzhůru,
abyste se ujistil(a), že veškerý prášek v lahvičce je rozpuštěný. Netřepejte s lahvičkou.
Vizuálně zkontrolujte, zda je koncentrát přípravku Lumoxiti čirý až lehce opalescentní,
bezbarvý až nažloutlý a bez přítomnosti viditelných částic. Pokud je roztok zakalený, došlo ke
změně barvy nebo obsahuje částice, roztok nepoužívejte.

či

vý



př



íp

ra
v
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Krok 2: Proveďte rekonstituci přípravku Lumoxiti
Prášek pro koncentrát přípravku Lumoxiti musí být rekonstituován s použitím vody pro injekci. Voda
pro injekci není součástí balení.
Roztok (stabilizátor) je dodáván v krabičce přípravku Lumoxiti a přidává se do infuzního vaku před
přidáním rekonstituovaného prášku pro koncentrát. Nepoužívejte tento roztok (stabilizátor)
k rekonstituci prášku pro koncentrát.

Lé

Po rekonstituci ihned pokračujte s ředěním roztoku v kroku 3 a 4. Neuchovávejte koncentrát přípravku
Lumoxiti.

Krok 3: Připravte infuzní vak
Roztok (stabilizátor) musí být přidán pouze do infuzního vaku. Roztok (stabilizátor) musí být přidán
do infuzního vaku před přidáním koncentrátu přípravku Lumoxiti.
Do jednoho infuzního vaku má být použita pouze 1 injekční lahvička roztoku (stabilizátoru). Případné
zbývající lahvičky roztoku (stabilizátoru) musí být zlikvidovány.



Připravte si infuzní vak s 50 ml injekčního roztoku chloridu sodného o koncentraci
9 mg/ml (0,9 %).
Do infuzního vaku přidejte 1 ml roztoku (stabilizátoru).
o
Jemně infuzní vak obraťte, aby došlo k promísení roztoků. Netřepejte infuzním vakem.
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Krok 4: Přidání koncentrátu přípravku Lumoxiti do infuzního vakuOdeberte požadovaný objem
(vypočítaný v kroku 1) koncentrátu přípravku Lumoxiti z rekonstituované lahvičky (lahviček).

Vstříkněte koncentrát přípravku Lumoxiti z rekonstituované lahvičky/rekonstituovaných
lahviček do infuzního vaku obsahujícího 50 ml injekčního roztoku chloridu sodného
o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) a 1 ml roztoku (stabilizátoru).

Jemně infuzní vak obraťte, aby došlo k promísení roztoků. Netřepejte infuzním vakem.

Vizuálně zkontrolujte naředěný koncentrát přípravku Lumoxiti (tj. roztok přípravku Lumoxiti).
Přípravek nepoužívejte, jestliže je tento roztok zakalený nebo jestliže obsahuje viditelné částice.
Po naředění ihned podejte infuzi roztoku přípravku Lumoxiti (z připraveného infuzního vaku) (krok
5).
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Krok 5: Podejte přípravek Lumoxiti

Ihned podejte roztok přípravku Lumoxiti jako intravenózní infuzi trvající 30 minut. Použijte
infuzní soupravu vybavenou sterilním zabudovaným filtrem s nízkou vazbou proteinů
o velikosti pórů 0,22 mikrometrů.

Nemíchejte přípravek Lumoxiti a nepodávejte infuzí s jinými léčivými přípravky.

Po podání infuze vypláchněte intravenózní linku injekčním roztokem chloridu sodného
o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) stejnou rychlostí jako infuze. Tento postup zajistí, že byla
podána celá dávka přípravku Lumoxiti.
Likvidace

DRŽIZEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

již

7.

ne
ní

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními
požadavky.

ra
v

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/REGISTRAČNÍ ČÍSLA
2 injekční lahvičky + 1 injekční lahvička
3 injekční lahvičky + 1 injekční lahvička

DATUM REVIZE TEXTU

Lé

10.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

či

9.

vý

př

EU/1/20/1522/001
EU/1/20/1522/002

íp

8.

ek

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Švédsko

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku najdete na webové stránce Evropské agentury pro
léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.
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PŘÍLOHA II

VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE
ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ
POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

E.

ZVLÁŠTNÍ POVINNOST USKUTEČNIT POREGISTRAČNÍ OPATŘENÍ
PRO REGISTRACI PŘÍPRAVKU ZA VÝJIMEČNÝCH OKOLNOSTÍ
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A.
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A.

VÝROBCE BIOLOGICKÉ LÉČIVÉ LÁTKY A VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA
PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce biologické léčivé látky
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Dr, Boehringer-Gasse 5-11
A-1121 Vídeň
Rakousko
Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

vá
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PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

re
g

B.

n

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

ne
ní

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů
o přípravku, bod 4.2).
DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE



Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR)

již

C.

ek

Požadavky pro předkládání PSUR pro tento léčivý přípravek jsou uvedeny v seznamu
referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a
jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

íp

ra
v

Držitel rozhodnutí o registraci (MAH) předloží první PSUR pro tento léčivý přípravek do 6 měsíců od
jeho registrace.
PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ
LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU



Plán řízení rizik (RMP)

vý

př

D.

Lé

či

Držitel rozhodnutí o registraci (MAH) uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti
farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve
veškerých schválených následných aktualizacích RMP.
Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které
mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení
význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

E.

ZVLÁŠTNÍ POVINNOST USKUTEČNIT POREGISTRAČNÍ OPATŘENÍ PRO
REGISTRACI PŘÍPRAVKU ZA VÝJIMEČNÝCH OKOLNOSTÍ

Tato registrace byla schválena za „výjimečných okolností“, a proto podle čl. 14 odst. 8 nařízení (ES)
č. 726/2004 držitel rozhodnutí o registraci uskuteční v daném termínu následující opatření:
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Popis
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Neintervenční PASS: Za účelem dalšího vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti
moxetumomab-pasudotoxu v běžné klinické praxi při léčbě pacientů s relabujícím
nebo refrakterním HCL (kteří podstoupili alespoň 2 předchozí systémové terapie,
včetně předchozí léčby PNA), má držitel rozhodnutí o registraci provést a
předložit výsledky studie na základě údajů z registru pacientů s onemocněním
HCL podle dohodnutého protokolu.

Termín
splnění
Ročně jako
součást
každoročního
přehodnocov
ání
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PŘÍLOHA III
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OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

19

Lé
vý

či
ra
v

íp

př
ek
již
ne
ní

vá

tro

is

re
g

A. OZNAČENÍ NA OBALU

20

n

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
KRABIČKA
1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Lumoxiti 1 mg prášek pro koncentrát a roztok pro infuzní roztok
moxetumomabum pasudotoxum
2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

tro

3.

vá

n

Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje moxetumomabum pasudotoxum 1 mg.
Po rekonstituci vodou pro injekci obsahuje jedna injekční lahvička moxetumomabum pasudotoxum
1 mg/ml.

ne
ní

ek

ra
v

Roztok (stabilizátor)
Monohydrát kyseliny citronové
Dihydrát natrium-citrátu
Polysorbát 80
Voda pro injekci

již

Prášek pro koncentrát
Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného
Sacharóza
Glycin
Polysorbát 80
Hydroxid sodný

re
g

is

Pomocné látky:

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

vý

př

íp

Prášek pro koncentrát a roztok pro infuzní roztok
2 injekční lahvičky prášku pro koncentrát
3 injekční lahvičky prášku pro koncentrát
1 injekční lahvička s roztokem (stabilizátor) - přidejte pouze do vaku s chloridem sodným
ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

či

5.

Lé

Intravenózní podání po rekonstituci a naředění
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
6.
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP
21

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C).
Chraňte před mrazem.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
10.
ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH
PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ
NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

n

11.

13.

tro

2 injekční lahvičky + 1 injekční lahvička
3 injekční lahvičky + 1 injekční lahvička
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EU/1/20/1522/001
EU/1/20/1522/002
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REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

ČÍSLO ŠARŽE
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12.

vá

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Švédsko

Lot
KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ra
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14.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

př

17.

íp

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

Lé

PC
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NN

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

či

18.

vý

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem
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MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU
LAHVIČKA S PRÁŠKEM
1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Lumoxiti 1 mg prášek pro koncentrát
moxetumomabum pasudotoxum
i.v. po rekonstituci a naředění
ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

tro

vá
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2.

EXP

is

ČÍSLO ŠARŽE
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4.
Lot

6.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

ne
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5.

JINÉ
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AstraZeneca

23

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU
LAHVIČKA S ROZTOKEM (STABILIZÁTOR)
1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

ZPŮSOB PODÁNÍ

3.

POUŽITELNOST

vá

2.

n

Roztok (stabilizátor)
Lumoxiti

ČÍSLO ŠARŽE

is

4.

tro

EXP

re
g

Lot
5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

6.

ne
ní

1 ml
JINÉ

Lé

či
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př
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Přidejte pouze do infuzního vaku s chloridem sodným
AstraZeneca
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B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

25

n

Příbalová informace: informace pro pacienta
Lumoxiti 1 mg prášek pro koncentrát a roztok pro infuzní roztok
moxetumomabum pasudotoxum
Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací
o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.
Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Co je přípravek Lumoxiti a k čemu se používá

již

1.

ne
ní

re
g

is

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Lumoxiti a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než dostanete přípravek Lumoxiti
3. Jak se přípravek Lumoxiti používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Lumoxiti uchovávat
6. Obsah balení a další informace

tro
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n

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než dostanete tento přípravek, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

ek

Přípravek Lumoxiti obsahuje léčivou látku moxetumomab-pasudotox.

vý

př
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ra
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Na co se přípravek Lumoxiti používá
Přípravek Lumoxiti se používá samostatně k léčbě vzácného typu rakoviny zvaného leukemie
z vlasatých buněk (anglická zkratka je HCL), při které kostní dřeň vytváří abnormální bílé krvinky.
Tento přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů, když:

se rakovina vrátila nebo

předchozí léčba nefungovala.
Přípravek Lumoxiti je určen pro pacienty, kteří podstoupili alespoň 2 další léčby HCL, včetně léčivých
přípravků nazývaných analoga purinových nukleosidů.

Lé

či

Jak přípravek Lumoxiti účinkuje
Přípravek Lumoxiti účinkuje tak, že se naváže na buňky, které nesou bílkovinu CD22. Buňky HCL
nesou tuto bílkovinu. Po navázání na buňky HCL dodává přípravek do buněk látku, která ničí buňky
HCL.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než dostanete přípravek Lumoxiti

Nepoužívejte přípravek Lumoxiti jestliže:

jste alergický(á) na moxetumomab-pasudotox nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Lumoxiti se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou,
jestliže:
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jste měl(a) onemocnění krevních cév a onemocnění ledvin, které se nazývá
hemolyticko-uremický syndrom (HUS). HUS je závažným nežádoucím účinkem přípravku
Lumoxiti (viz bod 4).
jste měl(a) sraženiny v malých krevních cévách z důvodu stavu zvaného těžká trombotická
mikroangiopatie (TMA).
jste měl(a) stav, kdy uniká tekutina z malých krevních cév do těla, zvaný syndrom kapilárního
úniku (CLS). CLS je závažný nežádoucí účinek přípravku Lumoxiti (viz bod 4).
máte problémy s ledvinami.

vá

n

U pacientů, u kterých se v minulosti vyskytl některý z výše uvedených stavů, může být větší riziko, že
se u nich během léčby přípravkem Lumoxiti tento stav znovu objeví. Pokud si myslíte, že se Vás
cokoli z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před použitím tohoto přípravku se
svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

is

tro

Vyšetření a kontroly
Před a během léčby přípravkem Lumoxiti může lékař kontrolovat Váš krevní tlak a tělesnou hmotnost
a provést některá vyšetření, například krevní testy a testy moči, které jsou určeny ke kontrole funkce
ledvin.

re
g

Děti a dospívající
Přípravek Lumoxiti nemají používat děti a dospívající do 18 let, protože vzhledem k extrémní
vzácnosti HCL v těchto věkových skupinách nebyl u těchto pacientů přípravek studován.

ne
ní

Další léčivé přípravky a přípravek Lumoxiti
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

ra
v

ek

již

Antikoncepce, těhotenství a kojení
Antikoncepce
Pokud jste žena, která může otěhotnět, musíte během léčby přípravkem Lumoxiti používat účinnou
antikoncepci. Účinnou antikoncepci musíte používat nejméně 30 dní po posledním použití dávky
přípravku. Poraďte se s lékařem o nejvhodnějších metodách antikoncepce.

či

vý

př

íp

Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete
otěhotnět. Je to proto, že přípravek Lumoxiti může poškodit Vaše nenarozené dítě.

Nepoužívejte přípravek Lumoxiti během těhotenství, pokud se Vy a Váš lékař neshodnete, že to
je nejlepší možnost.

Jestliže otěhotníte během léčby přípravkem Lumoxiti, ihned informujte svého lékaře nebo
zdravotní sestru.

Lé

Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo plánujete kojit. Není známo, zda přípravek Lumoxiti
přechází do mateřského mléka.

Vy a lékař rozhodnete, co je pro Vás a Vaše dítě nejlepší.

To může znamenat, že nebudete kojit a budete používat přípravek Lumoxiti, nebo že budete
kojit a nebudete používat přípravek Lumoxiti.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že přípravek Lumoxiti ovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud
se však nedokážete dostatečně soustředit a rychle reagovat, je třeba opatrnosti při řízení nebo obsluze
strojů.
Příravek Lumoxiti obsahuje sodík
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je
v podstatě „bez sodíku“.
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3.

Jak se přípravek Lumoxiti podává

Tento léčivý přípravek musí být připraven (rekonstituován) a naředěn zdravotnickým pracovníkem.
Přípravek Lumoxiti Vám bude podán v nemocnici nebo na klinice zkušeným lékařem nebo zdravotní
sestrou.
Lékař vypočítá dávku, která je pro Vás správná na základě Vaší tělesné hmotnosti.

vá

n

Lékař nebo zdravotní sestra Vám podají přípravek Lumoxiti infuzí (kapáním) do žíly (intravenózně)
po dobu 30 minut 1., 3. a 5. den každého 28denního léčebného cyklu. Můžete obdržet až 6 léčebných
cyklů. Lékař rozhodne, kolik léčebných cyklů potřebujete.

tro

Před každým podáním infuze přípravku Lumoxiti Vám budou podány další léky, které pomohou snížit
nežádoucí účinky včetně reakcí, které souvisejí s podáním infuze (viz bod 4).

re
g

is

Před a po každém podání infuze přípravku Lumoxiti Vám budou podány infuzí i tekutiny, aby se
zabránilo HUS. HUS je závažný nežádoucí účinek tohoto léčivého přípravku (viz bod 4). Je důležité,
abyste podle doporučení lékaře vypil(a) 2 až 3 litry tekutin každý den během prvních 8 dnů každého
28denního léčebného cyklu.

ne
ní

Jestliže zmeškáte návštěvu u lékaře, abyste dostal(a) přípravek Lumoxiti

Ihned zavolejte lékaři a naplánujte si schůzku. Je velmi důležité, abyste nevynechal(a) dávku tohoto
přípravku.

Možné nežádoucí účinky

ra
v

4.

ek
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Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře,
lékárníka nebo zdravotní sestry.

íp

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Lé

či

vý

př

Přípravek Lumoxiti může způsobit některé závažné nežádoucí účinky. Ihned informujte svého
lékaře nebo zdravotní sestru, pokud se u Vás při používání přípravku Lumoxiti vyskytne
některý z následujících nežádoucích účinků, protože je možné, že bude třeba tyto nežádoucí
účinky léčit a může být nutné léčbu přípravkem Lumoxiti odložit nebo ukončit:

Krvavý průjem, bolest břicha, zvracení, horečka, pocit únavy, zmatenost, snížené množství
moči nebo tmavá moč nebo neobvyklé krvácení nebo modřiny. Může se jednat o příznaky
onemocnění cév a ledvin zvané hemolyticko-uremický syndrom (HUS) (časté, může se objevit
až u 1 z 10 lidí).

Rychlý přírůstek tělesné hmotnosti, nízký krevní tlak, závratě nebo točení hlavy, otoky rukou
nebo nohou, dušnost nebo kašel. Může se jednat o příznaky úniku tekutin z malých krevních cév
do těla, které se nazývá syndrom kapilárního úniku (CLS) (časté, může se objevit až u 1
z 10 lidí).

Kdykoli během podání infuze a v jakémkoli cyklu léčby se může objevit reakce spojená s podáním
infuze (velmi časté, může se objevit u více než 1 z 10 lidí). Příznaky mohou zahrnovat bolest
hlavy, závratě, nízký krevní tlak, bolest svalů, horečku, zimnici, pocit na zvracení nebo zvracení.
Další nežádoucí účinky:
Velmi časté (mohou se objevit u více než 1 z 10 lidí)

otoky obličeje, očí, rukou a nohou (edém)
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snížené množství bílkoviny nazývané albumin v krvi
zvýšená hladina jaterních enzymů
zvýšená hladina kreatininu v krvi
pocit na zvracení

Jak přípravek Lumoxiti uchovávat

vá

5.

n

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte
v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí
účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků
uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací
o bezpečnosti tohoto přípravku.

tro

Přípravek Lumoxiti Vám bude podán v nemocnici nebo na klinice a za jeho uchování bude odpovědný
zdravotnický pracovník. Podrobné informace o uchovávání přípravku jsou následující:

is

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

re
g

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku injekční lahvičky a na
krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

ne
ní

Neotevřené injekční lahvičky:

Uchovávejte a přepravujte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Uchovávejte v původní krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před mrazem.

Obsah balení a další informace

ra
v

6.

ek

již

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními
požadavky.

Lé
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vý

př
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Co přípravek Lumoxiti obsahuje

Léčivou látkou je moxetumomabum pasudotox. Jedna injekční lahvička s práškem obsahuje
moxetumomabum pasudotoxum 1 mg. Po rekonstituci s vodou pro injekci obsahuje každá
injekční lahvička moxetumomabum pasudotoxum 1 mg/ml.

Dalšími složkami prášku jsou monohydrát dihydrogrenfosforečnanu sodného, sacharóza, glycin,
polysorbát 80 a hydroxid sodný (viz bod 2 „Přípravek Lumoxiti obsahuje sodík“).

Roztok (stabilizátor) obsahuje monohydrát kyseliny citronové, dihydrát natrium-citrátu,
polysorbát 80 a vodu pro injekci.
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Jak přípravek Lumoxiti vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Lumoxiti je prášek pro koncentrát a roztok pro infuzní roztok.

Prášek je bílý až téměř bílý.

Roztok (stabilizátor) je bezbarvý až nažloutlý, čirý roztok.
Balení přípravku Lumoxiti obsahuje:

2 injekční lahvičky s práškem pro koncentrát a 1 injekční lahvičku s roztokem (stabilizátor)
nebo

3 injekční lahvičky s práškem pro koncentrát a 1 injekční lahvičku s roztokem (stabilizátor)

vá

n

Prášek pro koncentrát a roztok (stabilizátor) jsou dodávány v samostatných skleněných injekčních
lahvičkách, každá se zátkou a hliníkovým uzávěrem.

tro

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
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ne
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Výrobce
MedImmune Pharma B.V.
Lagelandseweg 78
Nijmegen
6545CG
Nizozemsko

is

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
Švédsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

ek

Lietuva
UAB AstraZeneca Lietuva
Tel: +370 5 2660550

ra
v

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

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

př

íp

България
АстраЗенека България ЕООД
Тел: +359 24455000

Magyarország
AstraZeneca Kft.
Tel: +36 1 883 6500

či

vý

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

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

Lé

Danmark
AstraZeneca A/S
Tlf: +45 43 66 64 62
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Polska
AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.
Tel: +48 22 245 73 00

France
AstraZeneca
Tél: +33 1 41 29 40 00

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

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

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

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

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

ne
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España
AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.
Tel: +34 91 301 91 00

Sverige
AstraZeneca AB
Tel: +46 8 553 26 000

již

Κύπρος
Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ
Τηλ: +357 22490305

ek

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

íp
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Tento léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem ke
vzácné povaze tohoto onemocnění nebylo možné získat o tomto léčivém přípravku úplné informace.
Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace týkající se
tohoto léčivého přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.

vý

př

Další zdroje informací
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

či

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Lé

Způsob podání
Přípravek Lumoxiti je určen k intravenóznímu podání.
Přípravek Lumoxiti prášek pro koncentrát musí být rekonstituován a naředěn zdravotnickým
pracovníkem za použití aseptické techniky.
Krok 1: Vypočítejte dávku

Vypočítejte dávku (mg) a počet injekčních lahviček s práškem pro koncentrát přípravku
Lumoxiti (1 mg/injekční lahvička) k rekonstituci.
Počet injekčních lahviček s práškem pro koncentrát Lumoxiti =
0,04 mg/kg x hmotnost pacienta (kg)
1 mg/injekční lahvička
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Nezaokrouhlujte dolů na neúplné lahvičky. Například osoba s tělesnou hmotností 55 kg
bude potřebovat 3 injekční lahvičky s práškem pro koncentrát přípravku Lumoxiti.
Individualizujte dávkování podle aktuální tělesné hmotnosti pacienta před první dávkou prvního
léčebného cyklu.
o
Změna dávky může být provedena pouze mezi cykly, pokud je zaznamenána změna
tělesné hmotnosti větší než 10 % oproti tělesné hmotnosti použité pro výpočet první
dávky prvního léčebného cyklu. Během jednotlivého cyklu nemá být prováděna žádná
změna dávky.
o



tro

Proveďte rekonstituci každé injekční lahvičky s práškem pro koncentrát přípravku Lumoxiti
s použitím 1,1 ml vody pro injekci.
o
Směrujte vodu pro injekci podél stěn lahvičky, ne přímo na lyofilizovaný prášek.
o
Konečná koncentrace rekonstituovaného prášku pro koncentrát (tj. koncentrát přípravku
Lumoxiti) je 1 mg/ml.
Jemně otáčejte lahvičkou, dokud není obsah zcela rozpuštěn. Obraťte lahvičku dnem vzhůru,
abyste se ujistil(a), že veškerý prášek v lahvičce je rozpuštěný. Lahvičkou netřepejte.
Vizuální zkontrolujte, zda je koncentrát čirý až lehce opalescentní, bezbarvý až nažloutlý a bez
přítomnosti viditelných částic. Pokud je roztok zakalený, došlo ke změně barvy nebo obsahuje
částice, roztok nepoužívejte.
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Krok 2: Proveďte rekonstituci lahvičky přípravku Lumoxiti
Prášek pro koncentrát přípravku Lumoxiti musí být rekonstituován s použitím vody pro injekci. Voda
pro injekci není součástí balení.
Roztok (stabilizátor) je dodáván v krabičce přípravku Lumoxiti a přidává se do infuzního vaku před
přidáním rekonstituovaného prášku pro koncentrát. Nepoužívejte tento roztok (stabilizátor)
k rekonstituci prášku pro koncentrát.

již

Po rekonstituci ihned pokračujte s ředěním roztoku v kroku 3. Neuchovávejte koncentrát přípravku
Lumoxiti.

vý



Připravte si infuzní vak s 50 ml injekčního roztoku chloridu sodného o koncentraci
9 mg/ml (0,9 %).
Přidejte 1 ml roztoku (stabilizátoru) do infuzního vaku.
o
Jemně infuzní vak obraťte, aby došlo k promísení roztoků. Infuzním vakem netřepejte.
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Krok 3: Přípravte infuzní vak
Do infuzního vaku musí být přidán pouze roztok (stabilizátor). Roztok (stabilizátor) musí být přidán
do infuzního vaku předtím, než je přidán koncentrát přípravku Lumoxiti. Na jeden infuzní vak má být
použita pouze 1 injekční lahvička roztoku (stabilizátoru). Případné zbývající injekční lahvičky roztoku
(stabilizátoru) musí být zlikvidovány.

Lé

či

Krok 4: Přidejte koncentrát přípravku Lumoxiti do infuzního vaku
Odeberte požadovaný objem koncentrátu přípravku Lumoxiti (vypočítaný v kroku 1)
z rekonstituované lahvičky (lahviček).

Vstříkněte koncentrát přípravku Lumoxiti z rekonstituované lahvičky/rekonstituovaných
lahviček do infuzního vaku obsahujícího 50 ml injekčního roztoku chloridu sodného
o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) a 1 ml roztoku (stabilizátoru).

Jemně infuzní vak obraťte, aby došlo k promísení roztoků. Infuzním vakem netřepejte.

Vizuálně zkontrolujte naředěný koncentrát přípravku Lumoxiti (tj. roztok přípravku Lumoxiti).
Přípravek nepoužívejte, jestliže je tento roztok zakalený nebo jestliže obsahuje viditelné částice.
Po naředění ihned podejte infuzi roztoku přípravku Lumoxiti (z připraveného infuzního vaku)
(krok 5).
Krok 5: Podejte přípravek Lumoxiti
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Ihned podejte roztok přípravku Lumoxiti jako intravenózní infuzi trvající 30 minut. Použijte
infuzní soupravu vybavenou sterilním zabudovaným filtrem s nízkou vazbou proteinů
o velikosti pórů 0,22 mikrometrů.
Nemíchejte přípravek Lumoxiti a nepodávejte infuzí s jinými léčivými přípravky.
Po podání infuze vypláchněte intravenózní linku injekčním roztokem chloridu sodného
o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) stejnou rychlostí jako infuze. Tento postup zajistí, že byla
podána celá dávka přípravku Lumoxiti.

Likvidace
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními
požadavky.

tro

Uchovávejte a přepravujte v chladničce (2 °C-8 °C).
Chraňte před mrazem.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

vá
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Podmínky uchování

Doba použitelnosti

ne
ní

Přípravek Lumoxiti je určen pouze pro jednorázové použití.

re
g
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Podmínky uchovávání po rekonstituci a naředění léčivého přípravku jsou uvedeny níže v části doba
použitelnosti.

Neotevřená lahvička:

4 roky
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Koncentrát přípravku Lumoxiti (tj. rekonstituovaný prášek pro koncentrát přípravku Lumoxiti :

Koncentrát přípravku Lumoxiti musí být ihned dále naředěn.

Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob rekonstituce nevyloučí riziko mikrobiologické
kontaminace, má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky
uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele .
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Roztok přípravku Lumoxiti (tj. naředěný koncentrát přípravku Lumoxiti v připraveném infuzním vaku):

Po naředění koncentrátu přípravku Lumoxiti ihned podejte infuzi roztoku přípravku Lumoxiti
(v připraveném infuzním vaku).

Celková doba od zahájení rekonstituce prášku pro koncentrát přípravku Lumoxiti do zahájení
podání infuze nesmí přesáhnout 4 hodiny při pokojové teplotě (do 25 °C).

Pokud není infuzní vak použit okamžitě, uchovávejte ho v chladničce (2 °C až 8 °C) a použijte
do 24 hodin od prvního propíchnutí zátky lahvičky prášku pro koncentrát přípravku Lumoxiti.
Chraňte před mrazem a netřepejte.
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PŘÍLOHA IV
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ZÁVĚRY O UDĚLENÍ ROZHODNUTÍ O REGISTRACI PŘÍPRAVKU ZA VÝJIMEČNÝCH
OKOLNOSTÍ PŘEDLOŽENÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY
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Závěry předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky:


Registrace přípravku za výjimečných okolností
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Výbor CHMP posoudil žádost a je toho názoru, že poměr přínosů a rizik je příznivý, a proto
doporučuje, aby přípravku byla udělena registrace za výjimečných okolností, jak je podrobněji
popsáno v Evropské veřejné zprávě o hodnocení.
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