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POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA
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Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije
o njegovi varnosti. Zdravstvene delavce naprošamo, da poročajo o katerem koli domnevnem
neželenem učinku zdravila. Glejte poglavje 4.8, kako poročati o neželenih učinkih.

1.

IME ZDRAVILA

Portrazza 800 mg koncentrat za raztopino za infundiranje
KAKOVOSTNA IN KOLIČINSKA SESTAVA

pr
om

Ena 50-mililitrska viala vsebuje 800 mg necitumumaba.
En mililiter koncentrata za raztopino za infundiranje vsebuje 16 mg necitumumaba.
Koncentrat je treba pred uporabo razredčiti (glejte poglavje 6.6).
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Necitumumab je humano monoklonsko protitelo IgG1, izdelano v celicah glodavcev (NS0) s pomočjo
rekombinantne DNK tehnologije.

FARMACEVTSKA OBLIKA
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Pomožne snovi z znanim učinkom:
Ena 50-mililitrska viala vsebuje približno 76 mg natrija.
Za celoten seznam pomožnih snovi glejte poglavje 6.1.
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koncentrat za raztopino za infundiranje (sterilen koncentrat)

4.1

Terapevtske indikacije

ve

KLINIČNI PODATKI
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č

Prozorna do rahlo opalescentna in brezbarvna do nekoliko rumenkasta tekočina s pH 6,0.

Odmerjanje in način uporabe
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Zdravilo Portrazza je v kombinaciji s kemoterapijo z gemcitabinom in cisplatinom indicirano za
zdravljenje odraslih bolnikov z lokalno napredovalim ali metastatskim skvamoznim nedrobnoceličnim
rakom pljuč z ekspresijo receptorjev za epidermalni rastni dejavnik (EGFR-epidermal growth factor
receptor), ki za to bolezen še niso prejeli predhodne kemoterapije.

Zd

Zdravljenje z necitumumabom je treba dajati pod nadzorom zdravnika, ki ima izkušnje z uporabo
kemoterapije za zdravljenje raka.
Med infuzijami necitumumaba morajo biti na voljo ustrezna medicinska oprema in osebje za
zdravljenje hudih alergičnih reakcij na infuzijo. Zagotoviti je treba razpoložljivost opreme za
oživljanje.
Odmerjanje
Zdravilo Portrazza se daje kot dodatek gemcitabinu in cisplatinu največ 6 ciklov zdravljenja, ki jim
sledi dajanje zdravila Portrazza v obliki monoterapije, do napredovanja bolezni ali nesprejemljive
toksičnosti pri bolnikih, pri katerih bolezen ni napredovala.
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Priporočeni odmerek zdravila Portrazza je 800 mg (fiksen odmerek), ki se daje v obliki intravenske
infuzije v 60 minutah 1. in 8. dan vsakega 3-tedenskega cikla. Če je indicirana zmanjšana hitrost
infundiranja, trajanje infuzije ne sme preseči 2 ur.
Bolnike je med infuzijo treba spremljati glede pojava znakov reakcij, povezanih z infuzijo (glejte
poglavje 4.4).
Premedikacija
Pri bolnikih, pri katerih je v preteklosti že nastopila preobčutljivostna reakcija stopnje 1-2 ali z infuzijo
povezana reakcija na zdravilo Portrazza, je priporočena premedikacija s kortikosteroidom in
antipiretikom kot dodatkom antihistaminiku.
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Pred vsako infuzijo necitumumaba je treba razmisliti o premedikaciji za morebitne kožne reakcije
(glejte poglavje 4.4).
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Prilagajanje odmerjanja
Priporočila za obravnavanje reakcij, povezanih z infuzijo, in kožnih reakcij so navedena v
preglednicah 1 in 2.
Preobčutljivostne reakcije/reakcije, povezane z infuzijo
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Preglednica 1 – Priporočila za obravnavanje preobčutljivostnih reakcij/reakcij, povezanih
z infuzijo
Priporočila za obravnavanje
(kateri koli pojav)
• Zmanjšajte hitrost infuzije za 50 % v celotnem času
infundiranja.b
• Bolnika spremljajte glede poslabšanja stanja.
• Za nadaljnje infuzije glejte poglavje o premedikaciji.
Stopnja 2
• Ustavite infuzijo; ko se reakcija izboljša do stopnje ≤ 1,
nadaljujte z infuzijo s hitrostjo infundiranja, zmanjšano za
50 %.b
• Bolnika spremljajte glede poslabšanja stanja.
• Za nadaljnje infuzije glejte poglavje o premedikaciji.
Stopnja 3-4
• Takoj in trajno prekinite zdravljenje z necitumumabom.
a
Stopnja po NCI-CTCAE (Merila pogostih toksičnosti Nacionalnega inštituta za rakava
obolenja), različica 3.0.
b
Če hitrost infundiranja zmanjšate zaradi preobčutljivostne reakcije/reakcije, povezane z
infuzijo stopnje 1 ali 2, je priporočljivo, da zmanjšano hitrost infundiranja uporabljate pri vseh
nadaljnjih infuzijah. Trajanje infundiranja ne sme preseči 2 ur.
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Stopnja
toksičnostia
Stopnja 1
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Kožne reakcije
Preglednica 2 – Priporočila za obravnavanje kožnih reakcij
Priporočila za obravnavanje
(kateri koli pojav)
• Prilagajanje odmerka ni potrebno.
• Začasno prekinite za največ 6 tednov po 1. dnevu zadnjega cikla
zdravljenja, dokler se simptomi ne izboljšajo do stopnje ≤ 2.
Trajno prekinite zdravljenje, če se simptomi ne izboljšajo do
stopnje ≤ 2 po prekinitvi, ki je trajala 2 zaporedna cikla (6
tednov).
• Po izboljšanju do stopnje ≤ 2 nadaljujte z zmanjšanim odmerkom
400 mg. Če se simptomi pri odmerku 400 mg poslabšajo, trajno
prekinite zdravljenje.
• Če se simptomi pri odmerku 400 mg ne poslabšajo vsaj 1 cikel
zdravljenja, lahko odmerek povečate na 600 mg. Če se simptomi
pri odmerku 600 mg poslabšajo, začasno prekinite zdravljenje za
največ 6 tednov po 1. dnevu zadnjega cikla zdravljenja, dokler se
simptomi ne izboljšajo do stopnje ≤ 2. Po izboljšanju do stopnje
≤ 2 nadaljujte z zmanjšanim odmerkom 400 mg.
• Če se simptomi pri odmerku 600 mg še en cikel ne poslabšajo,
lahko odmerek povečate na 800 mg.
• Trajno prekinite zdravljenje, če se pri bolnikih pojavijo kožne
zatrdline/fibroza stopnje 3.
Stopnja 4
• Takoj in trajno prekinite zdravljenje z necitumumabom.
a
Stopnja po NCI-CTCAE (Merila pogostih toksičnosti Nacionalnega inštituta za rakava
obolenja), različica 3.0.

do

vo

lje

nj

a

za

pr
om

et

Stopnja
toksičnostia
Stopnji 1 in 2
Stopnja 3
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Posebne skupine bolnikov
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Pediatrična populacija
Smotrne uporabe necitumumaba v pediatrični populaciji za indikacijo nedrobnocelični pljučni rak ni.
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Starejši
Zmanjšanja odmerkov z izjemo zmanjšanj, priporočenih za vse bolnike, niso potrebna (glejte poglavji
4.4 in 5.1).
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Okvara ledvic
Pri bolnikih z blago ali zmerno okvaro levic prilagajanja odmerkov niso potrebna (glejte poglavje 5.2).
Ni podatkov o dajanju necitumumaba bolnikom s hudo okvaro ledvic. Zmanjšanja odmerkov niso
priporočljiva.
Okvara jeter
Ni podatkov o dajanju necitumumaba bolnikom z zmerno ali hudo okvaro jeter (glejte poglavje 5.2).
Zmanjšanja odmerkov niso priporočljiva.
Način uporabe
Zdravilo Portrazza je namenjeno le za intravensko uporabo. Zdravilo se daje kot intravenska infuzija v
približno 60 minutah prek infuzijske črpalke. Zdravila Portrazza ne smete dajati v obliki intravenskega
bolusa ali hitre intravenske injekcije. V primeru preobčutljivostne reakcije ali reakcije, povezane z
infuzijo, je treba upoštevati priporočila za obravnavo preobčutljivostne reakcije/reakcije, povezane z
infuzijo, kot je navedeno v Preglednici 1.
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Kot redčilo uporabljajte le natrijev klorid 9 mg/ml (0,9 %) raztopino za injiciranje. Infuzij zdravila
Portrazza ne smete dajati z raztopinami glukoze ali jih mešati z njimi.
Za navodila glede redčenja zdravila pred dajanjem glejte poglavje 6.6.
4.3

Kontraindikacije

Bolniki s preteklo hudo ali življenjsko nevarno preobčutljivostjo na zdravilno učinkovino ali na katero
koli pomožno snov, navedeno v poglavju 6.1. (glejte poglavje 4.4).
4.4

Posebna opozorila in previdnostni ukrepi
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Trombembolični dogodki
Venske trombembolične dogodke in arterijske trombembolične dogodke, vključno s smrtnimi primeri,
so opazili pri zdravljenju z necitumumabom v kombinaciji z gemcitabinom in cisplatinom (glejte tudi
poglavje 4.8).
O dajanju necitumumaba je treba natančno razmisliti pri bolnikih s trombemboličnimi dogodki v
anamnezi (npr. pljučna embolija, globoka venska tromboza, miokardni infarkt, kap) ali obstoječimi
faktorji tveganja za trombembolične dogodke (npr. višja starost, bolniki z daljšimi obdobji
imobilizacije, bolniki s hudo hipovolemijo, bolniki s pridobljenimi ali podedovanimi trombofilnimi
stanji). Relativno tveganje venskih trombemboličnih dogodkov ali arterijskih trombemboličnih
dogodkov je bilo približno trikrat višje pri bolnikih, ki so poročali o anamnezi venskih
trombemboličnih dogodkov ali arterijskih trombemboličnih dogodkov.
Necitumumaba se ne sme dati bolnikom z več dejavniki tveganja za trombembolične dogodke, razen
če koristi odtehtajo tveganja za bolnika.
Po natančni oceni bolnikovih dejavnikov tveganja (vključno s povečanim tveganjem za resno
krvavitev pri bolnikih s kavitacijo tumorja ali prepletenostjo tumorja z velikimi osrednjimi krvnimi
žilami) je treba razmisliti o tromboprofilaksi.
Bolniki in zdravniki morajo biti pozorni na znake in simptome trombembolije. Bolnikom je treba dati
navodila, naj poiščejo zdravniško pomoč, če se pri njih razvijejo simptomi, kot so kratka sapa,
bolečine v prsih, otekanje rok ali nog.
Pri bolnikih, pri katerih se pojavijo venski trombembolični dogodki in arterijski trombembolični
dogodki, je treba po natančni oceni koristi in tveganj za posameznega bolnika razmisliti o prekinitvi
zdravljenja z necitumumabom.
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V kliničnem preskušanju z napredovalim neskvamoznim NSCLC so pri bolnikih zabeležili povečano
stopnjo resnih trombemboličnih dogodkov (vključno s smrtnimi primeri) v skupini zdravljenja z
necitumumabom in pemetreksedom ter cisplatinom v primerjavi s skupino s pemetreksedom in
cisplatinom (glejte tudi poglavje 4.8). Dodajanje necitumumaba ni izboljšalo izida učinkovitosti pri
napredovalem neskvamoznem NSCLC v primerjavi s pemetreksedom in cisplatinom v monoterapiji.
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Kardiorespiratorna obolenja
Pri uporabi necitumumaba so opazili povečano pogostnost kardiorespiratornega zastoja ali nenadne
smrti. O kardiorespiratornem zastoju ali nenadni smrti so poročali pri 2,8 % (15/538) bolnikov,
zdravljenih z necitumumabom v kombinaciji z gemcitabinom in cisplatinom v primerjavi z 0,6 %
(3/541) bolnikov, ki so bili zdravljeni le s kemoterapijo. Dvanajst od petnajstih bolnikov je umrlo v 30
dneh po zadnjem odmerku necitumumaba in je imelo sočasna obolenja, vključno s koronarno
arterijsko boleznijo (n = 3), hipomagneziemijo (n = 4), kronično obstruktivno pljučno boleznijo (n = 7)
in hipertenzijo (n = 5) v anamnezi. Pri enajstih od 12 bolnikov je prišlo do smrti brez prič. Bolniki s
pomembno boleznijo koronarnih arterij, miokardnim infarktom v zadnjih 6 mesecih, nenadzorovano
hipertenzijo in nenadzorovanim kongestivnim srčnim popuščanjem niso bili vključeni v ključno
študijo. Prirastno tveganje za kardiopulmonarni zastoj ali nenadno smrt pri bolnikih z boleznijo
koronarnih arterij, kongestivnim srčnim popuščanjem ali aritmijami v anamnezi v primerjavi z bolniki,
ki teh sočasnih stanj nimajo, ni znano.
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Preobčutljivostne reakcije/reakcije, povezane z infuzijo
Pri uporabi necitumumaba so poročali o preobčutljivostnih reakcijah/reakcijah, povezanih z infuzijo.
Ti dogodki so običajno nastopili po prvem ali drugem infundiranju necitumumaba. Med infundiranjem
in po njem morate bolnike spremljati in biti pozorni na znake preobčutljivostnih reakcij in reakcij,
povezanih z infuzijo, zagotoviti pa je treba tudi razpoložljivost ustrezne opreme in prisotnost
zdravstvenega osebja za oživljanje. Pri bolnikih, pri katerih je v preteklosti že nastopila
preobčutljivostna reakcija stopnje 1 ali 2 ali z infuzijo povezana reakcija na zdravilo Portrazza, je
priporočena premedikacija s kortikosteroidom in antipiretikom kot dodatkom antihistaminiku.
Za spremljanje in prilagajanje odmerka glejte poglavje 4.2.
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Kožne reakcije
Pri uporabi necitumumaba so poročali o kožnih reakcijah (glejte poglavje 4.8). Ti dogodki so se
pojavili v glavnem v času prvega cikla zdravljenja. Za obravnavo in prilagajanje odmerka glejte
poglavje 4.2.
Profilaktično zdravljenje kože, vključno s sredstvom za vlaženje kože, sredstvom za zaščito kože pred
soncem, topikalno steroidno kremo (1 % hidrokortizon) in peroralnim antibiotikom (npr.
doksiciklinom) je lahko v pomoč pri obravnavi dermatoloških reakcij, če je to klinično ustrezno.
Bolnikom lahko svetujete, naj nanesejo sredstvo za vlaženje kože, sredstvo za zaščito kože pred
soncem ali topikalno steroidno kremo na obraz, dlani, stopala, vrat, hrbet in prsi.
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Elektrolitske motnje
Pogosto se pojavi progresivno zniževanje ravni magnezija v serumu (81,3 %), ki lahko povzroči hudo
hipomagneziemijo (18,7 %) (glejte tudi poglavje 4.8). Hipomagneziemija se lahko po zakasnitvi
odmerka pojavi ponovno v enaki ali višji stopnji. Bolnike je treba pred vsakim dajanjem
necitumumaba in po zaključku zdravljenja z necitumumabom natančno spremljati glede serumskih
elektrolitov, vključno z magnezijem, kalijem in kalcijem v serumu, dokler se ne vrnejo na normalne
vrednosti. Po potrebi se priporoča takojšnje nadomeščanje elektrolitov.
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Okužbe
V kliničnem preskušanju 2. faze, v katerem so preučevali necitumumab v kombinaciji s paklitakselom
in karboplatinom v primerjavi s paklitakselom in karboplatinom samima kot zdravljenje prve izbire pri
bolnikih z metastatskim skvamoznim nedrobnoceličnim pljučnim rakom v IV. stadiju, so kmalu po
začetku zdravljenja opazili povečano stopnjo okužb, ki so povzročile posledične zaplete, kot so
pljučnica in/ali sepsa. Do podobnih ugotovitev so prišli v kliničnem preskušanju, v katerem so
preučevali necitumumab v kombinaciji s pemetreksedom in cisplatinom v primerjavi s pemetreksedom
in cisplatinom samima kot zdravljenje prve izbire pri bolnikih z napredovalim neskvamoznim
nedrobnoceličnim pljučnim rakom.
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Posebno pozornost je treba nameniti bolnikom s klinično dokazanimi sočasnimi infekcijskimi stanji, ki
vključujejo zgodnje znake aktivnih okužb. Z zdravljenjem morebitne okužbe je treba začeti v skladu z
lokalnimi standardi.

Zd

Starejši
Med skupinama zdravljenja niso opazili razlik v učinkovitosti pri bolnikih, starejših od 70 let. Zato je
treba pred začetkom zdravljenja pri bolnikih, starejših od 70 let, natančno oceniti sočasna srčno-žilna
obolenja, stanja zmogljivosti in verjetnost prenašanja kemoterapije z dodatkom necitumumaba.
Ženske v rodni dobi/kontracepcija pri ženskah
Na podlagi mehanizma delovanja necitumumaba in živalskih modelov z moteno izraženostjo EGFR
lahko necitumumab povzroča poškodbe ploda ali razvojne nepravilnosti. Ženskam v rodni dobi je
treba svetovati, naj se izogibajo zanositvi med zdravljenjem z necitumumabom. Med zdravljenjem z
necitumumabom in še do 3 mesece po zadnjem odmerku necitumumaba je treba uporabljati učinkovito
kontracepcijo. Priporočamo kontracepcijske ukrepe ali abstinenco (glejte poglavje 4.6).
Dieta z omejenim vnosom natrija
To zdravilo vsebuje 76 mg natrija na odmerek. To morajo upoštevati bolniki na dieti z malo natrija.
6

4.5

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Med zdravilom Portrazza in gemcitabinom/cisplatinom niso opazili medsebojnega delovanja. Na
farmakokinetiko gemcitabina/cisplatina sočasno dajanje necitumumaba ni vplivalo. Na
farmakokinetiko necitumumaba sočasno dajanje gemcitabina/cisplatina ni vplivalo.
Drugih formalnih študij medsebojnega delovanja z necitumumabom pri ljudeh niso opravili.
4.6

Plodnost, nosečnost in dojenje
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Ženske v rodni dobi/kontracepcija pri ženskah
Ženskam v rodni dobi je treba svetovati, naj se izognejo zanositvi med zdravljenjem z
necitumumabom in jih je treba seznaniti z možnim tveganjem za nosečnost in plod. Ženske v rodni
dobi morajo med zdravljenjem z necitumumabom in še do 3 mesece po zadnjem odmerku
necitumumaba uporabljati učinkovito kontracepcijo. Priporočamo kontracepcijske ukrepe ali
abstinenco.
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Nosečnost
V zvezi z uporabo necitumumaba pri nosečnicah ni podatkov. Študije razmnoževanja pri živalih z
necitumumabom niso bile opravljene. Na podlagi živalskih modelov je receptor epidermalnega
rastnega dejavnika (EGFR) vključen v prenatalni razvoj in je lahko ključnega pomena za normalno
organogenezo, proliferacijo in diferenciacijo pri razvijajočem se zarodku. Zdravila Portrazza se ne sme
uporabljati med nosečnostjo ter pri ženskah, ki ne uporabljajo učinkovite kontracepcije, razen če
možne koristi za mater upravičujejo možna tveganja za plod.
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Dojenje
Ni znano, ali se necitumumab izloča v materino mleko. Pričakovati je, da sta izločanje v mleko in
peroralna absorpcija majhna. Tveganja za novorojenčke/dojenčke ni mogoče izključiti. Ženske morajo
med zdravljenjem z zdravilom Portrazza prekiniti dojenje in ne smejo dojiti še vsaj 4 mesece po
zadnjem odmerku.

4.7
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Plodnost
Ni podatkov o vplivu necitumumaba na plodnost pri človeku. Študij pri živalih za neposredno oceno
plodnosti niso bile opravljene (glejte poglavje 5.3).
Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji

Neželeni učinki

Zd
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Zdravilo Portrazza nima znanega vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji. Če se pri bolnikih
pojavijo z zdravljenjem povezani simptomi, ki vplivajo na njihovo sposobnost koncentracije in
reagiranja, je priporočljivo, da z vozili in stroji ne upravljajo, dokler ti učinki ne izzvenijo.

Povzetek varnostnega profila
Najpogostejši resni neželeni učinki (stopnja ≥3), ki so jih opazili pri bolnikih, zdravljenih z
necitumumabom, so bili kožne reakcije (6,3 %) in venski trombembolični dogodki (4,3 %).
Najpogostejši neželeni učinki so bili kožne reakcije, venski trombembolični dogodki in nenormalni
izvidi laboratorijskih preiskav (hipomagneziemija in za albumin korigirana hipokalciemija).
Tabelarični seznam neželenih učinkov
Neželeni učinki zdravila, o katerih so poročali pri bolnikih s skvamoznim nedrobnoceličnim pljučnim
rakom, so navedeni spodaj po organskih sistemih, pogostnosti in resnosti glede na podatkovno bazo
MedDRA. Pogostnost je navedena v skladu z naslednjim dogovorom:
Zelo pogosti (≥ 1/10)
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Pogosti (≥ 1/100 do < 1/10)
Občasni (≥ 1/1.000 do < 1/100)
Redki (≥ 1/10.000 do < 1/1.000)
Zelo redki (< 1/10.000)
V razvrstitvah pogostnosti so neželeni učinki navedeni po padajoči resnosti.

et

V naslednji preglednici pogostnost in resnost neželenih učinkov zdravila temeljita na izidih študije
SQUIRE, globalne, multicentrične, randomizirane študije 3. faze z dvema skupinama zdravljenja pri
odraslih bolnikih s skvamoznim NSCLC, ki so bili randomizirani v skupino za zdravljenje z
necitumumabom v kombinaciji z gemcitabinom/cisplatinom ali pa v skupino za zdravljenje z
gemcitabinom/cisplatinom.
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Preglednica 3. Neželeni učinki, o katerih so poročali pri ≥ 1 % bolnikov, zdravljenih z
necitumumabom v študiji SQUIRE

Infekcijske in
parazitske bolezni

Pogosti

okužba sečil

Bolezni živčevja

Pogosti

glavobol

Pogosti

disgevzija

Očesne bolezni

Pogosti

Žilne bolezni

Pogosti

(N = 538)

(N = 541)

Vseh
stopenj
(%)
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3
(%)
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Pogostnost

GC

za

Neželeni učinkia

Organski sistem

Portrazza + GCb

Vseh Stopnja
stopenj
≥3
(%)
(%)

0,2

1,7

0,2

8,6

0

5,7

0,4

5,9

0,2

3,3

0

konjunktivitis

5,6

0

2,2

0
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dogodki
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trombembolični
dogodki

4,3

3,0
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flebitis

1,7

0
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Bolezni dihal,
prsnega koša in
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prostora
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hemoptiza

8,2

0,9
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epistaksa
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0
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Pogosti
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razjede v ustih

1,5

0

0,4

0

Zelo
pogosti

kožne reakcije

77,9

6,3

11,8

0,6

Pogosti

preobčutljivostne
reakcije/reakcije,
povezane z infuzijo

1,5

0,4

2,0

0

Bolezni mišičnoskeletnega sistema
in vezivnega tkiva

Pogosti

mišični krči

1,7

0

0,6

0

Bolezni sečil

Pogosti

disurija

2,4

0

0,9

0

Splošne težave in
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mestu aplikacije

Zelo
pogosti
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12,3
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0,4
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pogosti
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0,6
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Okrajšave: GC = samo gemcitabin in cisplatin; Portrazza+GC = necitumumab in gemcitabin ter
cisplatin; MedDRA = podatkovna baza Medical Dictionary for Regulatory Activities
(medicinski slovar za regulatorne aktivnosti).
a Priporočeni izraz po MedDRA (različica 16).
b Tabela odraža pogostnost neželenih učinkov med fazo kemoterapije študijskega zdravljenja, v
katerem so uporabo zdravila Portrazza+GC neposredno primerjali z uporabo GC.
c Na podlagi laboratorijskih ocen. Vključeni so le bolniki z rezultatom v izhodišču in najmanj enim
rezultatom po izhodišču.
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Opis izbranih neželenih učinkov
Trombembolični dogodki
O venskih trombemboličnih dogodkih so poročali pri približno 8 % bolnikov in so večinoma
predstavljali pljučno embolijo in globoko vensko trombozo. O hudih venskih trombemboličnih
dogodkih so poročali pri približno 4 % bolnikov. Incidenca smrtnih venskih trombemboličnih
dogodkov je bila med obema skupinama zdravljenja podobna (0,2 %).
O arterijskih trombemboličnih dogodkih so poročali pri približno 4 % bolnikov in so večinoma
predstavljali kap in miokardni infarkt. O hudih arterijskih trombemboličnih dogodkih so poročali pri
približno 3 % bolnikov. Incidenca smrtnih arterijskih trombemboličnih dogodkov je bila 0,6 % v
skupini eksperimentalnega zdravljenja v primerjavi z 0,2 % v kontrolni skupini (glejte tudi poglavje
4.4).
V kliničnih preskušanjih z napredovalim neskvamoznim NSCLC so o venskih trombemboličnih
dogodkih poročali pri približno 11 % bolnikov, zdravljenih z necitumumabom v kombinaciji s
9

pemetreksedom in cisplatinom (v primerjavi z 8 % v skupini s pemetreksedom in cisplatinom) in so
večinoma predstavljali pljučno embolijo in globoko vensko trombozo. O hudih venskih
trombemboličnih dogodkih so poročali pri približno 6 % bolnikov, zdravljenih z necitumumabom v
kombinaciji s pemetreksedom in cisplatinom (v primerjavi s 4 % v skupini s pemetreksedom in
cisplatinom).
O arterijskih trombemboličnih dogodkih so poročali pri približno 4 % bolnikov, zdravljenih z
necitumumabom v kombinaciji s pemetreksedom in cisplatinom (v primerjavi s 6 % v skupini s
pemetreksedom in cisplatinom) in so večinoma predstavljali kap in miokardni infarkt. O hudih
arterijskih trombemboličnih dogodkih so poročali pri približno 3 % bolnikov, zdravljenih z
necitumumabom v kombinaciji s pemetreksedom in cisplatinom (v primerjavi s 4 % v skupini s
pemetreksedom in cisplatinom).
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Kožne reakcije
O kožnih reakcijah so poročali pri približno 78 % bolnikov in so večinoma predstavljale aknam
podoben izpuščaj, akneiformni dermatitis, suho kožo, pruritus, fisure na koži, paronihijo in sindrom
palmarno-plantarne eritrodizestezije. O hudih kožnih reakcijah so poročali pri približno 6 % bolnikov,
medtem ko je 1,7 % bolnikov zaradi kožnih reakcij prekinilo zdravljenje. Večina kožnih reakcij se je
razvila v prvem ciklu zdravljenja in je izzvenela v 17 tednih po nastopu (glejte tudi poglavje 4.4).
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Reakcije, povezane z infuzijo
O reakcijah, povezanih z infuzijo so poročali pri 1,5 % bolnikov in so večinoma predstavljale mrzlico,
vročino ali dispnejo. O hudih reakcijah, povezanih z infuzijo, so poročali pri 0,4 % bolnikov. Večina
reakcij, povezanih z infuzijo, se je razvila po prvem ali drugem dajanju necitumumaba.
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Toksičnost pri starejših ali pri bolnikih z oceno stanja zmogljivosti 2 po ECOG
Klinično pomembne toksičnosti pri starejših in bolnikih z oceno stanja zmogljivosti 2 po ECOG
(Eastern Cooperative Oncology Group) (ECOG PS2) so bile podobne kot v celokupni populaciji
bolnikov, ki so prejemali necitumumab in kemoterapijo, sestavljeno iz gemcitabina in cisplatina.
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Trihomegalija trepalnic
Pri bolnikih, zdravljenih z necitumumabom, so poročali o osamljenih primerih trihomegalije stopnje 1.

Preveliko odmerjanje

vi
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Poročanje o domnevnih neželenih učinkih
Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravila po izdaji dovoljenja za promet je pomembno.
Omogoča namreč stalno spremljanje razmerja med koristmi in tveganji zdravila. Od zdravstvenih
delavcev se zahteva, da poročajo o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravila na nacionalni
center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V.
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Izkušnje s prevelikim odmerjanjem necitumumaba v kliničnih preskušanjih pri ljudeh so omejene.
Najvišji odmerek necitumumaba, ki so ga klinično preučevali pri ljudeh v študiji faze I. stopnjevanja
odmerka, je bil 1000 mg enkrat na teden ali enkrat vsak drugi teden. Neželeni učinki, ki so jih opazili,
so vključevali glavobol, bruhanje in navzeo in so bili skladni z varnostnim profilom za priporočeni
odmerek. Antidot za preveliko odmerjanje necitumumaba ni znan.

5.

FARMAKOLOŠKE LASTNOSTI

5.1

Farmakodinamične lastnosti

Farmakoterapevtska skupina: zdravila z delovanjem na novotvorbe, monoklonska protitelesa, oznaka
ATC: L01XC22
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Imunogenost
Kot pri vseh beljakovinskih zdravilih, obstaja možnost nastanka imunogenosti.

et

Mehanizem delovanja
Necitumumab je rekombinantno humano monoklonsko protitelo IgG1, ki se z visoko afiniteto in
specifičnostjo veže na humani receptor 1 za epidermalni rastni dejavnik (EGFR) in zavira mesto
vezave liganda, pri tem pa zavira z znanimi ligandi stimulirano aktivacijo receptorja in zavira
pomembne biološke posledice in vitro. Aktivacija EGFR je bila povezana z napredovanjem
malignosti, indukcijo angiogeneze in zaviranjem apoptoze ali celične smrti. Poleg tega necitumumab
inducira internalizacijo EGFR in njegovo degradacijo in vitro. Študije in vivo s ksenografskimi
modeli, pridobljenimi iz celic raka pri ljudeh, vključno z nedrobnoceličnim rakom pljuč, so pokazale,
da ima necitumumab protitumorsko delovanje tako v monoterapiji kot v kombinaciji z gemcitabinom
in cisplatinom.

za

Skupno je bila med bolniki, zdravljenimi z necitumumabom, incidenca protiteles na zdravilo zaradi
zdravljenja in nevtralizirajočih protiteles nizka, korelacije z varnostnimi izidi pri teh bolniki ni bilo.
Povezanosti med imunogenostjo in preobčutljivostnimi reakcijami/reakcijami, povezanimi z infuzijo
ali neželenimi učinki zaradi zdravljenja ni bilo.
Klinična učinkovitost
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Študija SQUIRE, globalna, multicentrična, randomizirana študija z dvema skupinama zdravljenja z
zdravilom Portrazza je bila opravljena s 1093 bolnikov s skvamoznim NSCLC stopnje IV (po sistemu
klasifikacije odbora American Joint Committee on Cancer, različica 7), vključno z bolniki z oceno
stanja zmogljivosti 2 po ECOG, ki za metastatsko bolezen niso prejeli nobenega predhodnega
zdravljenja proti raku. Bolniki so bili randomizirani v skupino zdravljenja prve izbire z zdravilom
Portrazza v odmerku 800 mg in kemoterapijo, sestavljeno iz gemcitabina v odmerku 1250 mg/m2 in
cisplatina v odmerku 75 mg/m2 (skupina Portrazza+GC), ali kemoterapijo s gemcitabinom in
cisplatinom (skupina GC). Bolniki so prejeli zdravilo Portrazza in gemcitabin 1. in 8. dan vsakega 3tedenskega cikla zdravljenja, cisplatin pa 1. dan vsakega 3-tedenskega cikla zdravljenja. Študija ni
predvidevala obvezne premedikacije za uporabo zdravila Portrazza. Profilaktično zdravljenje kožnih
reakcij pred začetkom drugega cikla zdravljenja ni bilo dovoljeno. Bolniki so v vsaki od skupin prejeli
največ šest ciklov kemoterapije; bolniki v skupini Portrazza+GC, pri katerih bolezen ni napredovala,
so še naprej prejemali zdravilo Portrazza v monoterapiji do napredovanja bolezni, nesprejemljive
toksičnosti ali umika soglasja. Glavno merilo učinkovitosti je bilo celokupno preživetje (OS-overall
survival), podporno merilo učinkovitosti pa preživetje brez poslabšanja bolezni (PFS-progression-free
survival). Bolnikom so vsakih šest tednov ocenili bolezen s pomočjo radiografije do radiografske
dokumentacije o napredovanju bolezni.

Zd

ra

vi

Demografski podatki in izhodiščne lastnosti bolezni so bili uravnoteženi med skupinama. Mediana
starosti je bila 62 let (32-86), 83 % bolnikov je bilo moškega spola; 83,5 % bolnikov je bilo belcev in
91 % bolnikov je bilo kadilcev. Ocena stanja zmogljivosti po ECOG je bila 0 pri 31,5 %, 1 pri 59,7 %
in 2 pri 9 % bolnikov; več kot 50 % bolnikov je imelo metastatsko bolezen na več kot 2 mestih. V
skupini Portrazza+GC je 51 % bolnikov nadaljevalo zdravljenje z zdravilom Portrazza v monoterapiji
po zaključeni kemoterapiji. Uporaba sistemskega zdravljenja po zaključku študije je bila v obeh
skupinah podobna (47,3 % v skupini Portrazza+GC in 44,7 % v skupini GC).
Rezultati učinkovitosti so prikazani v Preglednici 4.
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Preglednica 4. Povzetek podatkov o učinkovitosti (ITT populacija)
Skupina z GC

Skupina z zdravilom
Portrazza+GC

N = 548

N = 545
Celokupno preživetje
Število dogodkov (n)
Mediana – meseci (95-% IZa)

418

442

11,5 (10,4; 12,6)

9,9 (8,9; 11,1)

Razmerje tveganja (95-%

0,84 (0,74; 0,96)

Dvostranska p vrednost testa
log-rankc

0,012
47,7

42,8

za

1-letna celokupna stopnja preživetja
(%)
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IZ)b, c

431
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Število dogodkov (n)
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Preživetje brez napredovanja bolezni

5,7 (5,6; 6,0)

vo

Mediana – meseci (95-% IZ)
Razmerje tveganja (95-%

do

IZ)b, c

417
5,5 (4,8; 5,6)

0,85 (0,74; 0,98)
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Dvostranska p vrednost testa
0,020
log-rankc
a
Okrajšave: IZ = interval zaupanja
b
Razmerje tveganja je izraženo kot zdravljenje/kontrola in ocenjeno s pomočjo Coxovega
modela.
c
Stratificirano z randomizacijskimi stratumi (ocena stanja zmogljivosti po ECOG [0–1 v
primerjavi z 2] in geografsko regijo [Severna Amerika, Evropa in Avstralija v primerjavi z
Južno Ameriko, Južno Afriko in Indijo v primerjavi z Vzhodno Azijo])

12

a

za

pr
om

et

Celokupno preživetje (%)

Slika 1: Kaplan-Meierjeva krivulja celokupnega preživetja (ITT populacija)

nj

Okrajšave: C = cisplatin; G = gemcitabin.
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Izboljšanje so opazili v podskupinah za celokupno preživetje in preživetje brez napredovanja bolezni,
vključno z vnaprej določenimi faktorji stratifikacije (ocena stanja zmogljivosti po ECOG [0–1 v
primerjavi z 2] in geografsko regijo [Severna Amerika, Evropa in Avstralija v primerjavi z Južno
Ameriko, Južno Afriko in Indijo v primerjavi z Vzhodno Azijo]); pri bolnikih, starih 70 let in več, je
bilo razmerje tveganja za celokupno preživetje 1,03 (0,75; 1,42) (glejte Sliko 2).
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Slika 2: Forestova krivulja analize podskupin celokupnega preživetja (ITT populacija)
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Okrajšave: C = cisplatin; G = gemcitabin; ITT = intent-to-treat (skupina z namenom
zdravljenja).
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Vnaprej načrtovana poskusna analiza, ki so jo opravili po primarni analizi, je pokazala na klinično
učinkovitost, skladno z ravnjo izraženosti beljakovine EGFR v tumorju.
V ITT populaciji je bilo 982 bolnikov (89,8 %) mogoče oceniti z analizo izraženosti beljakovine
EGFR s pomočjo imunohistokemijske preiskave (IHC-immunohistochemistry), ki uporablja komplet
Dako PharmDx. Upoštevali so, da tumor izraža EGFR, če je bilo mogoče določiti najmanj eno
obarvano celico. Velika večina bolnikov (95,2 % bolnikov, ki jih je bilo mogoče oceniti; n = 935) je
imela vzorce tumorja, ki je izražal beljakovino EGFR; pri 4,8 % bolnikov (n = 47) ni bilo mogoče
določiti izraženosti beljakovine EGFR. V distribuciji demografskih podatkov, lastnosti bolezni in
uporabe sistemskega zdravljenja po zaključku študije ni bilo pomembnih razlik med podskupino
bolnikov z vzorci, ki so izražali beljakovino EGFR in ITT populacijo.

Zd

ra

Pri bolnikih z izraženostjo beljakovine EGFR (zadevna populacija bolnikov) se je celokupno
preživetje statistično pomembno izboljšalo v skupini Portrazza+GC v primerjavi s skupino GC z
ocenjenim zmanjšanjem tveganja smrti za 21 % (razmerje tveganja [HR] = 0,79 [0,69; 0,92];
p = 0,002) in mediano celokupnega preživetja 11,7 mesecev v skupini Portrazza+GC in 10,0 mesecev
v skupini GC.
Opazili so tudi statistično pomembno izboljšanje preživetja brez napredovanja bolezni (HR = 0,84
[0,72; 0,97]; p = 0,018), z mediano preživetja brez napredovanja bolezni 5,7 mesecev v skupini
Portrazza+GC in 5,5 mesecev v skupini GC.
Pri bolnikih z zaznano izraženostjo beljakovine EGFR ni bilo opaziti trenda k povečani učinkovitosti s
povečanimi ravnmi izraženosti EGFR.
Pri bolnikih brez izražene beljakovine EGFR ni bilo opaziti izboljšanja celokupnega preživetja
(razmerje tveganja [HR] = 1,52 [0,74; 3,12]) ali preživetja brez napredovanja bolezni (razmerje
tveganja [HR] = 1,33 [0,65, 2,70]).

V kliničnem preskušanju 2. faze, v katerem so preučevali necitumumab v kombinaciji s paklitakselom
in karboplatinom v primerjavi s paklitakselom in karboplatinom samima (106 bolnikov v primerjavi s
14

55 bolniki, randomizacija v razmerju 2 : 1) kot zdravljenje prve izbire pri bolnikih z metastatskim
skvamoznim nedrobnoceličnim pljučnim rakom v IV. stadiju, so opazili povečano stopnjo smrti,
vključno s smrtjo zaradi okužb v skupini z necitumumabom v kombinaciji s paklitakselom in
karboplatinom v prvih štirih mesecih (glejte tudi poglavje 4.4), s kasnejšim trendom v smeri
izboljšanja preživetja po štirih mesecih. Razmerje tveganja [HR] je pri celokupnem preživetju znašalo
0,83 [0,55, 1,52].
Pediatrična populacija
Evropska agencija za zdravila je odstopila od zahteve za predložitev rezultatov študij z zdravilom
Portrazza za vse podskupine pediatrične populacije za nedrobnocelični rak pljuč (za podatke o uporabi
pri pediatrični populaciji glejte poglavje 4.2).
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5.2 Farmakokinetične lastnosti

za

Ob upoštevanju režima odmerjanja 800 mg necitumumaba 1. in 8. dan 21-dnevnega cikla so bile
dosežene geometrične srednje vrednosti necitumumaba Cmin 98,5 μg/ml (koeficient variacije 80 %) v
serumu bolnikov s skvamoznim NSCLC po petih ciklih zdravljenja v kombinaciji z gemcitabinom in
cisplatinom.
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Absorpcija
Zdravilo Portrazza se daje v obliki intravenske infuzije. Študij uporabe zdravila z drugimi potmi
uporabe niso opravili.
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Porazdelitev
Porazdelitev zdravila Portrazza kaže dvofazni upad. Po načelih populacijske farmakokinetike (PopPK)
je povprečni porazdelitveni volumen za necitumumab v stanju dinamičnega ravnovesja (Vss) znašal
6,97 l (CV 31 %).
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Izločanje
Očistek necitumumaba je odvisen od koncentracije zdravila. Povprečen skupni sistemski očistek
(CLtot) v stanju dinamičnega ravnovesja je po odmerku 800 mg na 1. in 8. dan 21-dnevnega cikla
znašal 0,014 l/uro (CV 39 %). To ustreza razpolovnemu času, ki znaša približno 14 dni. Predvideni čas
za doseganje stanja dinamičnega ravnovesja je bil približno 70 dni.
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Posebne skupine bolnikov
Analiza populacijske farmakokinetike je nakazala, da starost, spol in rasa niso vplivali na
farmakokinetiko necitumumaba, očistek (CL) in porazdelitveni volumen pa sta imela manj kot
sorazmerno pozitivno korelacijo s telesno maso. Čeprav so modelirani rezultati nakazali, da bi bilo
odstranjevanje necitumumaba lahko statistično odvisno od telesne mase, pa je simulacija pokazala, da
odmerjanje na podlagi telesne mase ne bi pomembno zmanjšalo farmakokinetično variabilnost. Pri teh
populacijah prilagajanje odmerka ni potrebno.

Zd

Starejši
Na podlagi rezultatov analize populacijske farmakokinetike ni bilo vpliva starosti na izpostavljenost
necitumumabu.
Okvara ledvic
Formalne študije, ki bi ocenjevale učinek ledvične okvare na farmakokinetiko necitumumaba, niso bile
opravljene. Na podlagi rezultatov analize populacijske farmakokinetike ni bilo vpliva delovanja
ledvic, ocenjenega s pomočjo očistka kreatinina [CrCl], na farmakokinetiko necitumumaba.
Okvara jeter
Formalne študije, ki bi ocenjevale učinek okvare jeter na farmakokinetiko necitumumaba, niso bile
opravljene. Na podlagi rezultatov analize populacijske farmakokinetike stanje jeter (ocenjeno na
podlagi vrednosti alanin aminotransferaze, aspartat transaminaze in celokupnega bilirubina) ni imelo
pomembnega učinka na farmakokinetiko necitumumaba.
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5.3 Predklinični podatki o varnosti
V 26-tedenski študiji na opicah so opazili reverzibilno kožno toksičnost, povezano z odmerkom.
Učinki na kožo so bili konsistentni z znanimi učinki razreda zaviralcev EGFR.
Specifičnih študij na živalih, v katerih bi testirali karcinogeni potencial necitumumaba ali potencial
necitumumaba za škodljivo delovanje na plodnost, niso izvedli. Tveganje za okvare plodnosti je
neznano. Kljub temu pa niso opazili nobenih neželenih učinkov na reproduktivne organe samcev in
samic opic, ki so bile 26 tednov zdravljene z necitumumabom.

FARMACEVTSKI PODATKI

6.1

Seznam pomožnih snovi

za

6.

do

vo

lje

nj

a

natrijev citrat dihidrat (E331)
brezvodna citronska kislina (E330)
natrijev klorid
glicin (E640)
manitol (E421)
polisorbat 80 (E433)
voda za injekcije
Inkompatibilnosti

ve

č

6.2

pr
om

et

Za humano protitelo IgG1 je znano, da prehaja skozi placento, zato ima necitumumab potencial za
placentni prenos z matere na razvijajoči se plod. Študije na živalih, s katerimi bi specifično preučili
morebiten učinek necitumumaba na reprodukcijo in razvoj zarodka, niso bile opravljene. Kljub temu
pa na podlagi mehanizma delovanja necitumumaba in živalskih modelov z moteno izraženostjo EGFR
necitumumab lahko povzroča poškodbe ploda ali razvojne nepravilnosti.

Rok uporabnosti

lo

Neodprte viale
2 leti

ni

6.3

m
a

Infuzij zdravila Portrazza ne smete dajati z raztopinami glukoze ali jih mešati z njimi. Zdravila ne
smemo mešati z drugimi zdravili, razen s tistimi, ki so omenjena v poglavju 6.6.

Zd

ra

vi

Po redčenju
Raztopine za infundiranje Portrazza, ki so pripravljene po navodilih, ne vsebujejo antimikrobnih
konzervansov.
Priporočljivo je, da pripravljeno raztopino za odmerjanje uporabite takoj, da zmanjšate tveganje za
kontaminacijo z mikrobi. Če pripravljene raztopine necitumumaba za odmerjanje ne uporabimo takoj,
jo je treba shraniti pri 2 ºC ̶ 8 ºC za največ 24 ur, ali pa jo hraniti pri temperaturi od 9°C do 25°C
največ 4 ure. Shranjujte zaščiteno pred svetlobo. Kratka izpostavljenost svetlobi okolice med pripravo
in dajanjem zdravila je sprejemljiva.
6.4

Posebna navodila za shranjevanje

Shranjujte v hladilniku (2 ºC ̶ 8 ºC).
Ne zamrzujte.
Vialo shranjujte v zunanji ovojnini, da zagotovite zaščito pred svetlobo.
Za pogoje shranjevanja po redčenju zdravila glejte poglavje 6.3.
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6.5

Vrsta ovojnine in vsebina

50 ml raztopine v viali (iz stekla tipa I) z zamaškom iz klorobutilnega elastomera, aluminijasto
zaporko in polipropilenskim pokrovčkom.
Pakiranje z 1 vialo.
6.6

Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje in ravnanje z zdravilom

Pripravite raztopino za infundiranje z uporabo aseptične tehnike, da boste zagotovili sterilnost
pripravljene raztopine.

pr
om

et

Ena viala je namenjena samo za enkratno uporabo. Preglejte vsebino vial in bodite pozorni na trdne
delce in obarvanost. Koncentrat za raztopino za infundiranje mora biti pred redčenjem bister do rahlo
opalescenten in brezbarven do nekoliko rumenkast. V kolikor opazite trdne delce in obarvanost,
zavrzite vialo.

za

Viale vsebujejo 800 mg v obliki raztopine necitumumaba 16 mg/ml; ena 50-mililitrska viala vsebuje
celoten odmerek. Kot redčilo uporabljajte le natrijev klorid 9 mg/ml (0,9 %) raztopino za injiciranje.

vo

lje

nj

a

Če uporabljate napolnjene vsebnike za intravensko infuzijo
Aseptično odvzemite 50 ml natrijevega klorida 9 mg/ml (0,9 %) raztopine za injiciranje iz
napolnjenega 250-mililitrskega vsebnika in prenesite 50 ml necitumumaba v vsebnik, tako da bo za
skupna končna prostornina v vsebniku znova znašala 250 ml. Vsebnik nežno obrnite, da zagotovite
zadostno mešanje. NE ZAMRZUJTE IN NE PRETRESAJTE raztopine za infundiranje. NE redčite z
drugimi raztopinami in ne infundirajte sočasno z drugimi elektroliti ali zdravili.

m
a

ve

č

do

Če uporabljate prazne vsebnike za intravensko infuzijo
Aseptično prenesite 50 ml necitumumaba v prazen vsebnik za intravensko infuzijo in dodajte v
vsebnik 200 ml natrijevega klorida 9 mg/ml (0,9 %) raztopine za injiciranje, tako da bo za skupna
končna prostornina v vsebniku znašala 250 ml. Vsebnik nežno obrnite, da zagotovite zadostno
mešanje. NE ZAMRZUJTE IN NE PRETRESAJTE raztopine za infundiranje. NE redčite z drugimi
raztopinami in ne infundirajte sočasno z drugimi elektroliti ali zdravili.

ni

Dajajte prek infuzijske črpalke. Za infuzijo morate uporabiti ločeno infuzijsko linijo, ki jo morate ob
koncu infundiranja sprati z natrijevim kloridom 9 mg/ml (0,9 %) raztopino za injiciranje.

vi

lo

Parenteralna zdravila je treba pred uporabo vizualno pregledati, da ne vsebujejo trdnih delcev. Če
opazite trdne delce, zavrzite raztopino za infundiranje.

Zd

ra

Morebitno neuporabljeno učinkovino necitumumab, ki ostane v viali, zavrzite, saj izdelek ne vsebuje
antimikrobnih konzervansov.
Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.

7.

IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83
3528 BJ Utrecht
Nizozemska
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8.

ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z
ZDRAVILOM

EU/1/15/1084/001

9.

DATUM PRIDOBITVE/PODALJŠANJA DOVOLJENJA ZA PROMET Z
ZDRAVILOM

Datum prve odobritve: 15. februar 2016

et

DATUM ZADNJE REVIZIJE BESEDILA

pr
om

10.

Zd

ra

vi

lo

ni

m
a

ve

č
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vo

lje

nj

a

za

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila
http://www.ema.europa.eu.
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PRILOGA II

IZDELOVALEC BIOLOŠKE ZDRAVILNE UČINKOVINE IN
IZDELOVALEC, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ

B.

POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

C.

DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z
ZDRAVILOM

D.

POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN UČINKOVITO
UPORABO ZDRAVILA
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vo

lje

A.
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A.

IZDELOVALEC BIOLOŠKE ZDRAVILNE UČINKOVINE IN IZDELOVALEC,
ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ

pr
om

POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

nj

a

B.

za

Ime in naslov izdelovalca (izdelovalcev), odgovornega za sproščanje serij
Lilly, S.A.
Avda de la Industria, 30
Alcobendas
28108 Madrid
Španija

et

Ime in naslov izdelovalca (izdelovalcev) biološke zdravilne učinkovine
ImClone Systems LLC
33 ImClone Drive
Branchburg
New Jersey
NJ 08876
ZDA

Redno posodobljena poročila o varnosti zdravila (PSUR)

č

•

DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

do

C.

vo

lje

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept is posebnim režimom (glejte Prilogo I: Povzetek
glavnih značilnosti zdravila, poglavje 4.2).

vi

Načrt za obvladovanje tveganj (RMP)

Zd

•

POGOJI ALI OMEJITVE V ZVEZI Z VARNO IN UČINKOVITO UPORABO
ZDRAVILA

ra

D.

lo

ni

m
a

ve

Zahteve glede predložitve rednega posodobljenega poročila o varnosti zdravila za to zdravilo so
določene v seznamu referenčnih datumov EU (seznamu EURD), opredeljenem v členu 107c(7)
Direktive 2001/83/ES, in vseh kasnejših posodobitvah, objavljenih na evropskem spletnem portalu o
zdravilih.
Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom mora prvo redno posodobljeno poročilo o varnosti zdravila
za to zdravilo predložiti v 6 mesecih po pridobitvi dovoljenja za promet.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom bo izvedel zahtevane farmakovigilančne aktivnosti in
ukrepe, podrobno opisane v sprejetem RMP, predloženem v modulu 1.8.2 dovoljenja za promet z
zdravilom, in vseh nadaljnjih sprejetih posodobitvah RMP.

Posodobljen RMP je treba predložiti:
• na zahtevo Evropske agencije za zdravila;
• ob vsakršni spremembi sistema za obvladovanje tveganj, zlasti kadar je tovrstna sprememba
posledica prejema novih informacij, ki lahko privedejo do znatne spremembe razmerja med
koristmi in tveganji, ali kadar je ta sprememba posledica tega, da je bil dosežen pomemben
mejnik (farmakovigilančni ali povezan z zmanjševanjem tveganja).
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•

Dodatni ukrepi za zmanjševanje tveganj

Pred pričetkom trženja zdravila Portrazza (necitumumab) se mora imetnik dovoljenja za promet v
vsaki državi članici strinjati z vsebino in obliko izobraževalnega gradiva, vključno s sredstvi
komunikacije, načini razširjanja in vsemi drugimi vidiki programa, s pristojnim nacionalnim organom.
Imetnik dovoljenja za promet mora v vsaki državi članici, kjer se zdravilo Portrazza (necitumumab)
trži, zagotoviti, da so vsi zdravniki (tj. onkologi) obveščeni o ključnih pogojih za varno uporabo
necitumumaba. Gradiva bodo obravnavala tveganja v zvezi z arterijskimi/venskimi trombemboličnimi
dogodki in kardiorespiratornimi obolenji.

lo

ni

m
a

ve

č

do

vo

lje

nj

a

za

pr
om

et

Ključni elementi izobraževalnega gradiva za zdravnike:
o Pomen ocene tveganj pred začetkom zdravljenja z necitumumabom
o Opis trombemboličnih dogodkov, vključno s stopnjami incidence iz kliničnih preskušanj
o Svetujte bolnikom in zdravnikom, naj bodo pozorni na znake in simptome trombembolije.
Bolnikom je treba dati navodila, naj poiščejo zdravniško pomoč, če se pri njih razvijejo
simptomi trombembolije, kot so kratka sapa, bolečine v prsih, otekanje rok ali nog.
o Potreba po natančnem razmisleku o uporabi necitumumaba pri bolnikih s
trombemboličnimi dogodki v anamnezi ali obstoječimi faktorji tveganja za
trombembolične dogodke
o Informacije o relativnem tveganju venskih trombemboličnih dogodkov ali arterijskih
trombemboličnih dogodkov pri bolnikih z venskimi trombemboličnimi dogodki ali
arterijskimi trombemboličnimi dogodki v anamnezi
o Priporočilo, da se necitumumaba ne sme dati bolnikom z več dejavniki tveganja za
trombembolične dogodke, razen če koristi odtehtajo tveganja za bolnika
o Potreba po razmisleku o tromboprofilaksi po natančni oceni bolnikovih dejavnikov
tveganja
o Pri bolnikih, pri katerih se pojavijo venski trombembolični dogodki in arterijski
trombembolični dogodki, je treba po natančni oceni koristi in tveganj za posameznega
bolnika razmisliti o prekinitvi zdravljenja z necitumumabom.
o Opis kardiorespiratornih obolenj, vključno s stopnjami incidence iz kliničnih preskušanj
o Informacije o prirastnem tveganju za kardiopulmonarni zastoj ali nenadno smrt pri
bolnikih z boleznijo koronarnih arterij, kongestivnim srčnim popuščanjem ali aritmijami v
anamnezi v primerjavi z bolniki, ki teh sočasnih stanj nimajo, niso znane.
o Navodilo za zdravstvene delavce, naj preberejo gradiva v povezavi s Povzetkom glavnih
značilnosti zdravila.

Zd

ra

vi

Paket izobraževalnega gradiva za zdravnike mora vsebovati tudi:
o Povzetek glavnih značilnosti zdravila
o Navodilo za uporabo
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PRILOGA III
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OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO
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A. OZNAČEVANJE

23

za

pr
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et

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI
ŠKATLA

1.

IME ZDRAVILA

Portrazza 800 mg koncentrat za raztopino za infundiranje
necitumumab

et

NAVEDBA ENE ALI VEČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN

pr
om

2.

Ena viala s 50 ml vsebuje 800 mg necitumumaba (16 mg/ml).

SEZNAM POMOŽNIH SNOVI

za

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA IN VSEBINA

vo

4.

lje

nj

a

Pomožne snovi: natrijev citrat dihidrat, brezvodna citronska kislina, natrijev klorid, glicin, manitol,
polisorbat 80 in voda za injekcije. Za dodatne informacije glejte navodilo.

do

koncentrat za raztopino za infundiranje

POSTOPEK IN POT(I) UPORABE ZDRAVILA

m
a

5.

ve

č

800 mg/50 ml
1 viala

POSEBNO OPOZORILO O SHRANJEVANJU ZDRAVILA ZUNAJ DOSEGA IN
POGLEDA OTROK

Zd

ra

6.

vi

lo

ni

Za intravensko uporabo po redčenju.
Samo za enkratno uporabo.
Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

7.

DRUGA POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Ne pretresajte.

8.

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Uporabno do
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9.

POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.
Ne zamrzujte.
Vialo shranjujte v zunanji ovojnini, da zagotovite zaščito pred svetlobo.

et

10. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENIH
ZDRAVIL ALI IZ NJIH NASTALIH ODPADNIH SNOVI, KADAR SO POTREBNI

IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

pr
om

11.

za

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83
3528 BJ Utrecht
Nizozemska

lje

nj

a

12. ŠTEVILKA (ŠTEVILKE) DOVOLJENJA (DOVOLJENJ) ZA PROMET Z
ZDRAVILOM

ŠTEVILKA SERIJE

do

13.

vo

EU/1/15/1084/001

ve

č

Številka serije

NAČIN IZDAJANJA ZDRAVILA

15.

NAVODILA ZA UPORABO

16.

PODATKI V BRAILLOVI PISAVI

ra

vi

lo

ni

m
a

14.

Zd

Sprejeta je utemeljitev, da Braillova pisava ni potrebna.

17.

EDINSTVENA OZNAKA – DVODIMENZIONALNA ČRTNA KODA

Vsebuje dvodimenzionalno črtno kodo z edinstveno oznako.

18.

EDINSTVENA OZNAKA – V BERLJIVI OBLIKI

PC:
SN:
NN:
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PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH
OZNAKA NA VIALI

1.

IME ZDRAVILA IN POT(I) UPORABE

pr
om

2.

et

Portrazza 800 mg sterilni koncentrat
necitumumab
Za i.v. uporabo po redčenju.

POSTOPEK UPORABE

DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

a

3.

lje

nj

Uporabno do

ŠTEVILKA SERIJE

vo

4.

č

do

Številka serije

VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ENOT

ve

5.

m
a

800 mg/50 ml

ni

DRUGI PODATKI

Zd

ra

vi

lo

6.

za

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!
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B. NAVODILO ZA UPORABO
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za

pr
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et

Navodilo za uporabo
Portrazza 800 mg koncentrat za raztopino za infundiranje
necitumumab
Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije
o njegovi varnosti. Tudi sami lahko k temu prispevate tako, da poročate o katerem koli neželenem
učinku zdravila, ki bi se utegnil pojaviti pri vas. Glejte na koncu poglavja 4, kako poročati o neželenih
učinkih.

pr
om

et

Preden prejmete zdravilo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!
Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom.
Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom. Posvetujte se tudi, če opazite
neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

1.

Kaj je zdravilo Portrazza in za kaj ga uporabljamo

a

Kaj je zdravilo Portrazza in za kaj ga uporabljamo
Kaj morate vedeti, preden boste prejeli zdravilo Portrazza
Kako boste prejeli zdravilo Portrazza
Možni neželeni učinki
Shranjevanje zdravila Portrazza
Vsebina pakiranja in dodatne informacije

vo

lje

nj

1.
2.
3.
4.
5.
6.

za

Kaj vsebuje navodilo

č

do

Zdravilo Portrazza vsebuje zdravilno učinkovino necitumumab, ki spada v skupino zdravilnih
učinkovin, imenovanih monoklonska protitelesa.

ni

m
a

ve

Necitumumab prepozna beljakovino, ki jo najdemo na površini nekaterih rakastih celic, in se veže
specifično nanjo. To beljakovino poznamo po imenu receptor za epidermalni rastni dejavnik (EGFRepidermal growth factor receptor). Druge beljakovine v telesu (imenovane rastni dejavniki) se lahko
pritrdijo na EGFR in spodbujajo rast in delitev rakave celice. Necitumumab drugim beljakovinam
onemogoča vezavo na EGFR in na ta način preprečuje rast in delitev rakave celice.

Kaj morate vedeti, preden boste prejeli zdravilo Portrazza

Zd

2.

ra

vi

lo

Zdravilo Portrazza se uporablja v kombinaciji z drugimi zdravili za zdravljenje odraslih bolnikov z
določeno vrsto pljučnega raka v napredovali fazi (skvamozni nedrobnocelični pljučni rak), pri katerih
imajo rakave celice na površini beljakovino EGFR. Zdravili za zdravljenje raka, s katerima se
kombinira, sta gemcitabin in cisplatin.

Zdravila Portrazza ne smete prejeti:
- če ste že kdaj imeli hudo alergično reakcijo na necitumumab ali katero koli sestavino tega zdravila
(navedeno v poglavju 6).

Opozorila in previdnostni ukrepi
Takoj se morate pogovoriti z zdravnikom ali medicinsko sestro, če kar koli od naslednjega velja za
vas (ali če niste prepričani, ali to velja za vas) med ali po zdravljenju z zdravilom Portrazza:
-

Krvni strdki v arterijah ali venah
Zdravilo Portrazza lahko povzroči krvne strdke v vaših arterijah ali venah. Simptomi lahko
vključujejo otekanje, bolečine in občutljivost uda, težave z dihanjem, bolečine v prsih ali
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nenormalen srčni utrip in občutek nelagodja. Zdravnik se bo z vami pogovoril o tem, ali so pri
vas potrebni preventivni ukrepi. Za simptome krvnih strdkov glejte tudi poglavje 4.
Kardiorespiratorna obolenja
Primere kardiorespiratornih obolenj in nepojasnjeno smrt so opazili pri bolnikih, zdravljenih z
zdravilom Portrazza v kombinaciji z gemcitabinom in cisplatinom, in pri bolnikih, ki so bili
zdravljeni samo z gemcitabinom in cisplatinom. Vzroki za te smrti in njihova povezanost z
zdravljenjem niso bili vedno znani. Zdravilo Portrazza lahko to tveganje poveča. O tem se bo z
vami pogovoril zdravnik.

-

Reakcija, povezana z infuzijo
Med zdravljenjem z zdravilom Portrazza lahko pride do reakcij, povezanih z infuzijo. Takšne
reakcije so lahko alergijske. Zdravnik se bo z vami pogovoril o tem, ali so pri vas potrebni
preventivni ukrepi ali zgodnje zdravljenje. Vaš zdravnik ali medicinska sestra bosta med vašo
infuzijo pozorna na neželene učinke. Če se bodo pri vas pojavile hude reakcije, povezane z
infuzijo, bo vaš zdravnik morda predlagal prilagoditev odmerka zdravila Portrazza, ali pa
prekinil vaše zdravljenje z zdravilom Portrazza. Glejte poglavje 4 za več podatkov o reakcijah,
povezanih z infuzijo, ki se lahko pojavijo med infuzijo ali po njej.

-

Kožne reakcije
Zdravilo Portrazza lahko povzroči neželene učinke, ki vključujejo kožo. Zdravnik se bo z vami
pogovoril o tem, ali so pri vas potrebni preventivni ukrepi ali zgodnje zdravljenje. Če se bodo
pri vas pojavile hude kožne reakcije, bo vaš zdravnik morda predlagal prilagoditev odmerka
zdravila Portrazza, ali pa prekinil vaše zdravljenje z zdravilom Portrazza. Glejte poglavje 4 za
več podatkov o kožnih reakcijah.

-

Ravni magnezija, kalcija, kalija in fosfatov v krvi
Zdravnik bo v času vašega zdravljenja periodično preverjal ravni različnih snovi, kot so
magnezij, kalcij, kalij in fosfati v vaši krvi. Če bodo te ravni prenizke, vam bo zdravnik morda
predpisal ustrezna dopolnila.
Okužbe
Če imate pred začetom zdravljenja znake okužbe, se posvetujte z zdravnikom.
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Otroci in mladostniki
Zdravila Portrazza se ne sme dajati bolnikom, mlajšim od 18 let, saj ni podatkov o njegovem
delovanju v tej starostni skupini.
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Druga zdravila in zdravilo Portrazza
Obvestite zdravnika, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli
drugo zdravilo. To vključuje zdravila brez recepta in zdravila rastlinskega izvora.
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Nosečnost in dojenje
Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se morate posvetovati z
zdravnikom, preden začnete z zdravljenjem.
Med prejemanjem tega zdravila in še najmanj 3 mesece po prejemu zadnjega odmerka zdravila
Portrazza se morate izogibati zanositvi, saj bi to zdravilo lahko škodovalo vašemu nerojenemu otroku.
Z zdravnikom se pogovorite o najustreznejši metodi kontracepcije za vas.
Med zdravljenjem z zdravilom Portrazza in vsaj še 4 mesece po prejemu zadnjega odmerka zdravila
otroka ne smete dojiti, saj lahko to zdravilo škodi rasti in razvoju vašega otroka.
Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev
Če se pri vas pojavijo simptomi, ki bi vplivali na vašo sposobnost koncentracije in reagiranja, ne
upravljajte z vozili in stroji, dokler ti učinki ne izzvenijo.
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Zdravilo Portrazza vsebuje natrij
To zdravilo vsebuje 76 mg natrija na odmerek. To morajo upoštevati bolniki na dieti z malo natrija.

3.

Kako boste prejeli zdravilo Portrazza

Zdravnik, ki ima izkušnje z uporabo zdravil za zdravljenje raka, bo nadziral vaše zdravljenje z
zdravilom Portrazza.

et

Premedikacija
Preden boste prejeli zdravilo Portrazza, boste morda prejeli zdravila za zmanjšanje tveganja za
reakcijo, povezano z infuzijo, ali za kožno reakcijo.

pr
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Odmerek in dajanje
Priporočeni odmerek zdravila Portrazza je 800 mg 1. in 8. dan vsakega 3-tedenskega cikla. Zdravilo
Portrazza se daje v kombinaciji z zdravilnima učinkovinama gemcitabin in cisplatin do 6 ciklov, nato
pa samostojno. Število infuzij, ki jih boste prejeli, bo odvisno od vašega odziva na zdravljenje z
zdravilom Portrazza in od trajanja tega odziva. O tem se bo z vami pogovoril zdravnik.
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To zdravilo se daje v obliki intravenske (v veno) kapalne infuzije. Infuzija traja približno 60 minut.
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Podrobna navodila za zdravnika ali medicinsko sestro o pripravi infuzije zdravila Portrazza so
vključena na koncu tega navodila za uporabo (glejte "Navodila za ravnanje z zdravilom").

Možni neželeni učinki
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Prilagajanje odmerka
Vaš zdravnik ali medicinska sestra bosta med vsako infuzijo pozorna na neželene učinke. Če se med
zdravljenjem pojavi reakcija, povezana z infuzijo, bodo infuzijo upočasnili in tudi prihodnje infuzije
boste prejeli počasneje. Trajanje infuzije ne sme preseči 2 ur. Glejte tudi poglavje 2 pod naslovom
"Opozorila in previdnostni ukrepi".
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Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.
Pomembni neželeni učinki zdravila Portrazza so kožne reakcije in krvni strdki v venah.
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Če opazite katerega od spodaj naštetih učinkov, morate takoj poiskati zdravniško pomoč:

Zd

ra

vi

Krvni strdki v venah
Strdki venske krvi se lahko pojavijo pri približno 8 od 100 bolnikov. Pri približno 4 od 100 bolnikov
so ti neželeni učinki lahko hudi. Povzročijo lahko zamašitev krvne žile v nogi. Simptomi lahko
vključujejo otekanje, bolečine in občutljivost uda. Krvni strdki lahko povzročijo tudi zamašitev krvnih
žil v pljučih. Simptomi lahko vključujejo težave z dihanjem, bolečine v prsih ali nenormalen srčni
utrip in občutek nelagodja.
Kožne reakcije
Kožne reakcije se lahko pojavijo pri približno 80 od 100 bolnikov, ki jemljejo zdravilo Portrazza in so
običajno blage do zmerne. Pri približno 5 od 100 bolnikov so te kožne reakcije lahko hude. Simptomi
hudih kožnih reakcij lahko vključujejo aknam podobne kožne spremembe in izpuščaj na koži. Izpuščaj
na koži je običajno podoben aknam in pogosto zajema obraz, zgornji del prsnega koša in hrbet, lahko
pa prizadene kateri koli del telesa. Večina teh stranskih učinkov običajno po zaključku zdravljenja z
zdravilom Portrazza sčasoma izzveni.
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Drugi neželeni učinki vključujejo:

pr
om
za
a

lje

nj

Pogosti (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov):
–
glavobol
–
izkašljevanje krvi (hemoptiza)
–
krvavitev iz nosu (epistaksa)
–
nenavadni okusi v ustih; kovinski okus (disgevzija)
–
vnetje očesa (konjunktivitis)
–
krvni strdki v arterijah
–
okužba urinarnega trakta (sečnega mehurja in/ali ledvic)
–
bolečina ob uriniranju (disurija)
–
težave ob požiranju (disfagija)
–
mišični krči
–
vnetje ven v nogah (flebitis)
–
alergijske reakcije
–
bolečina v vaših ustih in grlu (orofaringealna bolečina)
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Zelo pogosti (pojavijo se lahko pri več kot 1 od 10 bolnikov):
–
srbečica; suha koža; luščenje kože; bolezni nohtov (kožne reakcije)
–
bruhanje
–
vročina ali visoka telesna temperatura (pireksija)
–
izguba telesne mase
–
razjede v ustih in herpesne ranice (stomatitis)

vo

Zdravilo Portrazza lahko povzroči tudi spremembe v krvnih testih. Te vključujejo nizke ravni
magnezija, kalcija, kalija ali fosfatov v krvi.

Shranjevanje zdravila Portrazza
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Poročanje o neželenih učinkih
Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom. Posvetujte se tudi, če opazite
neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno
na nacionalni center za poročanje, ki je naveden v Prilogi V. S tem, ko poročate o neželenih učinkih,
lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.
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Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
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Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na zunanji škatli
in na nalepki viale poleg oznake »uporabno do«. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji
dan navedenega meseca.

Zd

Shranjujte v hladilniku (2 °C–8 °C).
Ne zamrzujte.
Vialo shranjujte v zunanji ovojnini, da zagotovite zaščito pred svetlobo.
Raztopina za infundiranje: Zdravilo je treba uporabiti takoj po razredčenju in pripravi. Če zdravila ne
uporabite takoj, je za čas shranjevanja in pogoje pred uporabo odgovoren uporabnik; čas ne sme biti
daljši od 24 ur pri temperaturi od 2 do 8 ºC oziroma ne sme biti daljši od 4 ur pri temperaturi od 9 ºC
do 25 ºC. Ne zamrzujte in ne pretresajte raztopine za infundiranje. Ne dajajte raztopine, če opazite v
njej delce ali obarvanost.
To zdravilo je namenjeno samo za enkratno uporabo.
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Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja
zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujete s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati
okolje.

6.

Vsebina pakiranja in dodatne informacije
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Kaj vsebuje zdravilo Portrazza
Zdravilna učinkovina je necitumumab. En mililiter koncentrata za raztopino za infundiranje
vsebuje 16 mg necitumumaba.
Ena 50-mililitrska viala vsebuje 800 mg necitumumaba.
Druge sestavine zdravila so natrijev citrat dihidrat (E331), brezvodna citronska kislina (E330),
natrijev klorid (glejte poglavje 2 "Zdravilo Portrazza vsebuje natrij"), glicin (E640), manitol
(E421), polisorbat 80 (E433) in voda za injekcije.

Izgled zdravila Portrazza in vsebina pakiranja
Portrazza 800 mg koncentrat za raztopino za infundiranje (sterilni koncentrat) je bistra ali rahlo
opalescentna in brezbarvna ali nekoliko rumenkasta tekočina v stekleni viali z gumijastim zamaškom.
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Zdravilo je na voljo v pakiranjih po:
1 viala po 50 ml

lje

nj

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom
Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemska
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Izdelovalec
Lilly S.A., Avda de la Industria, 30, Alcobendas, Madrid, 28108, Španija
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Lietuva
Eli Lilly Holdings Limited atstovybė
Tel. +370 (5) 2649600
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Belgique/België/Belgien
Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84
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Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika
dovoljenja za promet z zdravilom:

Luxembourg/Luxemburg
Eli Lilly Benelux S.A./N.V.
Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika
ELI LILLY ČR, s.r.o.
Tel: + 420 234 664 111

Magyarország
Lilly Hungária Kft.
Tel: + 36 1 328 5100
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България
ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България
тел. + 359 2 491 41 40

Malta
Charles de Giorgio Ltd.
Tel: + 356 25600 500

Deutschland
Lilly Deutschland GmbH
Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland
Eli Lilly Nederland B.V.
Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti
Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal
Tel: +372 6 817 280

Norge
Eli Lilly Norge A.S.
Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Österreich
Eli Lilly Ges.m.b.H.

Zd

Danmark
Eli Lilly Danmark A/S
Tlf: +45 45 26 60 00
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Tel: + 43-(0) 1 711 780

España
Lilly S.A.
Tel: + 34-91 663 50 00

Polska
Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
Tel: +48 22 440 33 00

France
Lilly France SAS
Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal
Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda
Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska
Eli Lilly Hrvatska d.o.o.
Tel: +385 1 2350 999

România
Eli Lilly România S.R.L.
Tel: + 40 21 4023000

Ireland
Eli Lilly and Company (Ireland) Limited
Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Slovenija
Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.
Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland
Icepharma hf.
Sími + 354 540 8000

Slovenská republika
Eli Lilly Slovakia, s.r.o.
Tel: + 421 220 663 111

Italia
Eli Lilly Italia S.p.A.
Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland
Oy Eli Lilly Finland Ab
Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος
Phadisco Ltd
Τηλ: +357 22 715000

Sverige
Eli Lilly Sweden AB
Tel: + 46-(0) 8 7378800
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Τηλ: +30 210 629 4600

United Kingdom
Eli Lilly and Company Limited
Tel: + 44-(0) 1256 315000
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Latvija
Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā
Tel: +371 67364000

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne {mesec/LLLL}.
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Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila
http://www.ema.europa.eu.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Navodila za ravnanje z zdravilom
Portrazza 800 mg
koncentrat za raztopino za infundiranje
necitumumab

Naslednje informacije so namenjene samo zdravstvenemu osebju:
Pripravite raztopino za infundiranje z uporabo aseptične tehnike, da boste zagotovili sterilnost
pripravljene raztopine.
Ena viala je namenjena samo za enkratno uporabo. Preglejte vsebino vial in bodite pozorni na trdne
delce in obarvanost. Koncentrat za raztopino za infundiranje mora biti pred redčenjem bister do rahlo
opalescenten in brezbarven do nekoliko rumenkast. V kolikor opazite trdne delce in obarvanost,
zavrzite vialo.
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Viale vsebujejo 800 mg v obliki raztopine necitumumaba 16 mg/ml; ena 50-mililitrska viala vsebuje
celoten odmerek. Kot redčilo uporabljajte le natrijev klorid 9 mg/ml (0,9 %) raztopino za injiciranje.
Če uporabljate vnaprej napolnjene vsebnike za intravensko infuzijo:
Aseptično odvzemite 50 ml natrijev klorid 9 mg/ml (0,9%) raztopine za injiciranje iz napolnjenega
250-mililitrskega vsebnika in prenesite 50 ml necitumumaba v vsebnik, tako da bo za skupna končna
prostornina v vsebniku znova znašala 250 ml. Vsebnik nežno obrnite, da zagotovite zadostno mešanje.
NE ZAMRZUJTE IN NE PRETRESAJTE raztopine za infundiranje. NE redčite z drugimi
raztopinami in ne infundirajte sočasno z drugimi elektroliti ali zdravili.
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Če uporabljate prazne vsebnike za intravensko infuzijo:
Aseptično prenesite 50 ml necitumumaba v prazen vsebnik za intravensko infuzijo in dodajte v
vsebnik 200 ml sterilnega natrijevega klorida 9 mg/ml (0,9%) raztopine za injiciranje, tako da bo za
skupna končna prostornina v vsebniku znašala 250 ml. Vsebnik nežno obrnite, da zagotovite zadostno
mešanje. NE ZAMRZUJTE IN NE PRETRESAJTE raztopine za infundiranje. NE redčite z drugimi
raztopinami in ne infundirajte sočasno z drugimi elektroliti ali zdravili.
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Dajajte prek infuzijske črpalke. Za infuzijo morate uporabiti ločeno infuzijsko linijo, ki jo morate ob
koncu infundiranja sprati z natrijevim kloridom 9 mg/ml (0,9%) raztopino za injiciranje.
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Parenteralna zdravila je treba pred uporabo vizualno pregledati, da ne vsebujejo trdnih delcev. Če
opazite trdne delce, zavrzite raztopino za infundiranje.
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Morebitno neuporabljeno učinkovino necitumumab, ki ostane v viali, zavrzite, saj izdelek ne vsebuje
antimikrobnih konzervansov.
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Neuporabljeno zdravilo ali odpadni material zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
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