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SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
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▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. Umožní sa tak rýchla identifikácia nových
bezpečnostných informácii. Zdravotnícki profesionáli musia nahlásiť každú podozrivú nežiaducu
reakciu. Pozrite časť 4.8, kde nájdete, ako ohlasovať nežiaduce reakcie.
1.

NÁZOV LIEKU

Provenge 50 x 106 CD54+ buniek/250 ml infúzna disperzia.

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

2.1

Všeobecný opis
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2.

Autológne mononukleárne bunky periférnej krvi aktivované pomocou PAP-GM-CSF (Sipuleucel-T).
2.2

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie
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Jeden vak obsahuje autológne mononukleárne bunky periférnej krvi, aktivované pomocou PAP-GMCSF (kyslá prostatická fosfatáza – faktor stimulujúci kolónie granulocytov a makrofágov), s obsahom
minimálne 50 x 106 autológnych buniek CD54+.
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Celulárne zloženie a počet buniek na dávku Provenge sa bude líšiť podľa leukaferézy pacienta. Okrem
antigén prezentujúcich buniek (APC) koncový produkt teda obsahuje aj T-bunky, B-bunky, NKbunky (prirodzení zabíjači) a iné bunky.
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Pomocné látky so známym účinkom:
Tento liek obsahuje približne 800 mg sodíka a 45 mg draslíka na jednu infúziu.

3.

LIEKOVÁ FORMA
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Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
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Infúzna disperzia.
Disperzia je mierne zakalená, má krémovú až ružovú farbu.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikácie

uk

4.
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Provenge je indikovaný na liečbu asymptomatického alebo len minimálne symptomatického
metastatického (neviscerálneho) kastračne rezistentného karcinómu prostaty u dospelých mužov,
u ktorých chemoterapia ešte nie je klinicky indikovaná.
4.2

Dávkovanie a spôsob podávania

Provenge sa musí podávať pod dozorom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou karcinómu prostaty a v
prostredí, v ktorom musí byť zabezpečená dostupnosť vybavenia na resuscitáciu.
Dávkovanie
Jedna dávka Provenge obsahuje minimálne 50 x 106 autológnych buniek CD54+ aktivovaných
pomocou PAP-GM-CSF rozpustených v 250 ml Ringerovho roztoku s laktátom v zapečatenom
polyolefínovom vaku špecifickom pre daného pacienta.
Odporúčaný priebeh liečby je 3 dávky približne v 2-týždňových intervaloch. Každej dávke Provenge
predchádza štandardná leukaferéza približne 3 dni pred plánovaných dňom podania infúzie. Pred
2

prvou leukaferézou je potrebné vyšetriť kompletný krvný obraz (CBC) a jeho výsledky musia byť
v rozsahu prijateľnom pre dané zariadenie. Doplňujúce vyšetrenia krvi sa vykonávajú v súlade
s miestnymi požiadavkami.
Ak pacient z akéhokoľvek dôvodu nie je schopný dostať naplánovanú infúziu Provenge, bude sa
musieť podrobiť ďalšej leukaferéze, ak má liečba pokračovať. Pred začatím liečby je potrebné
pacientov na túto možnosť upozorniť. V kontrolovaných klinických skúšaniach 25,4 % pacientov
liečených s Provenge vyžadovalo viac ako 3 leukoferézy, aby mohli dostať 3 infúzie. V období po
uvedení lieku na trhu skúsenosti u viac ako 5 000 liečených pacientov vykazujú takýto výskyt
približne u 19 % (pozri časť 4.4). V kontrolovanom klinickom skúšaní bol rozsah intervalu
dávkovania 1 – 15 týždňov (pozri časť 5.1).
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Premedikácia
V klinických štúdiách boli často pozorované akútne reakcie na infúziu, ako napríklad triaška, únava,
horúčka, nevoľnosť a bolesti kĺbov. Na zmiernenie týchto reakcií bola v klinických štúdiách pred
infúziou podaná premedikácia obsahujúca paracetamol a antihistamín.
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Na minimalizáciu možných akútnych reakcií na infúziu, ako napríklad triašky alebo horúčky, sa
odporúča pacientom perorálne podať premedikáciu s obsahom paracetamolu a antihistamínu približne
30 minút pred podaním Provenge. Podané dávky paracetamolu a antihistamínu musia byť v súlade
s miestnou praxou.
Ak použijete premedikáciu, je potrebné zohľadniť stav pacienta a možné kontraindikácie/interakcie.
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Úpravy dávky
V prípade výskytu akútnej reakcie na infúziu je potrebné infúziu prerušiť alebo spomaliť v závislosti
od závažnosti reakcie. Podľa potreby sa má podať vhodná medikamentózna liečba, ktorá môže
obsahovať paracetamol, intravenózne H1 alebo H2 blokátory a intravenózny petidín v nízkej dávke.
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V kontrolovaných klinických skúšaniach 23,8 % pacientov liečených s Provenge vyžadovalo opioidy
(jednu dávku petidínu) v deň podania infúzie na kontrolu reakcií na infúziu (pozri časť 4.4 a 4.8).
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Ak je potrebné infúziu Provenge prerušiť, nepokračujte v nej, ak bol infúzny vak uchovávaný pri
izbovej teplote (25 °C) dlhšie ako 3 hodiny (pozri časť 6.3).
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Osobitné skupiny pacientov
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Staršie osoby
U starších pacientov nie je potrebná úprava dávky.
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Pacienti s poruchami funkcie pečene
Provenge nebol skúmaný u pacientov s poruchami funkcie obličiek a pečene. U týchto pacientov nie
je možné poskytnúť žiadne špecifické odporúčanie týkajúce sa dávky.

Li

Pacienti s poruchou funkcie obličiek a/alebo hyperkaliémiou a/alebo s kontrolovaným prísunom
draslíka
Provenge nebol skúmaný u pacientov s poruchou funkcie obličiek. Obsah draslíka na infúziu je
potrebné zohľadniť, ak sa podáva pacientom s poruchou funkcie obličiek a/alebo s kontrolovaným
prísunom draslíka. Hyperkaliémiu je potrebné napraviť pred podaním Provenge (pozri časť 4.4).
Pediatrická populácia
Neexistuje relevantné použitie Provenge u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov pre indikáciu
asymptomatického alebo len minimálne symptomatického metastatického (neviscerálneho) kastračne
rezistentného karcinómu prostaty u dospelých mužov, u ktorých chemoterapia ešte nie je klinicky
indikovaná.
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Spôsob podávania
Provenge je určený len na autológne použitie vo forme intravenóznej infúzie.
Provenge sa má podávať intravenózne vo forme infúzie približne po dobu 60 minút. Je potrebné
podať celý obsah vaku. Nepoužívajte bunkový filter. Vitálne funkcie je potrebné kontrolovať
minimálne 30 minút pred a 30 minút po každej infúzii. Pacientov je potrebné sledovať minimálne 30
minút po každej infúzii. U pacientov s kardiovaskulárnym ochorením alebo u ktorých je riziko
srdcovej ischémie by mal lekár zvážiť sledovanie pacienta minimálne 60 minút po každej infúzii,
pričom vitálne funkcie by sa mali kontrolovať 30 minút a 60 minút po infúzii.
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Ak je potrebné infúziu Provenge prerušiť, nepokračujte v nej, ak bol infúzny vak uchovávaný pri
izbovej teplote (25 °C) dlhšie ako 3 hodiny.
Opatrenia pred zaobchádzaním alebo podaním lieku
Provenge nebol testovaný na prenosné infekčné ochorenia a môže preto predstavovať riziko prenosu
infekčného ochorenia na zdravotníckych profesionálov zaobchádzajúcich s týmto produktom. Pri
manipulácii s Provenge je potrebné dodržiavať vhodné bezpečnostné opatrenia (pozri časť 4.4).
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Je potrebné zabezpečiť, aby držiteľ rozhodnutia o registrácii poskytol SCHVÁLENÉ oznámenie
o stave koncového produktu a aby produkt nebol po uplynutí dátumu exspirácie (pozri časť 6.6).
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Pred infúziou je potrebné overiť, či sa identita pacienta zhoduje so základnými jedinečnými
informáciami o pacientovi uvedenými na vaku Provenge a v oznámení o stave koncového produktu.
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Vak vyberte z izolovaného polyuretánového obalu a skontrolujte, či nepresakuje, nevykazuje známky
vonkajšieho poškodenia, neobsahuje cudzie častice alebo zhluky/zrazeniny.
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Obsah vaku je mierne zakalený, má krémovú až ružovú farbu. Opatrne premiešajte a opäť nechajte
ustáliť obsah vaku, skontrolujte prítomnosť častíc, zhlukov alebo zrazenín. Malé zhluky bunkového
materiálu by sa mali rozplynúť opatrným manuálnym premiešaním.
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Nepodávajte, ak vak počas manipulácie presakuje alebo ak vo vaku zostali častice alebo zhluky.

Kontraindikácie
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Pokyny na prípravu a zaobchádzanie s Provenge, pozri časť 6.6.
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Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.
Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní
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Všeobecné
Provenge je určený len na autológne použitie a za žiadnych okolností sa nesmie podávať iným
pacientom. Pred podaním infúzie je potrebné overiť, či identita pacienta zodpovedá základným
jedinečným informáciám na vaku Provenge a na formulári o oznámení stavu koncového produktu
(pozri časť 4.2 a 6.6).

Akútne reakcie na infúziu
U pacientov liečených Provenge boli pozorované akútne reakcie na infúziu. Akútne reakcie na infúziu
(hlásené do 1 dňa po infúzii) zahŕňajú okrem iných aj horúčku, triašku, respiračné ťažkosti (dyspnoe,
hypoxia a bronchospazmus), nevoľnosť, vracanie, únavu, hypertenziu a tachykardiu. V prípade
výskytu akútnej reakcie na infúziu je možné spomaliť rýchlosť podávania infúzie alebo infúziu
zastaviť v závislosti od závažnosti reakcie. Podľa potreby podajte vhodnú medikamentóznu liečbu.
V kontrolovaných klinických skúšaniach 23,8 % pacientov liečených s Provenge vyžadovalo opioidy
(jednu dávku petidínu) v deň podania infúzie na kontrolu reakcií na infúziu (pozri časť 4.4 a 4.8).
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Pacienti trpiaci srdcovými a pľúcnymi ťažkosťami by mali byť dôkladne monitorovaní (pozri časť
4.8).
Infekcia
Pacienti s pozitívnym výsledkom vyšetrenia séra na ľudský vírus imunodeficiencie [HIV]- 1 a 2,
ľudský T-lymfotropný vírus [HTLV] -1 a hepatitídu B a C boli vylúčení z kontrolovaných klinických
štúdií. O týchto pacientoch nie sú dostupné žiadne údaje.
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Podanie Provenge u pacientov s aktívnou systémovou infekciou oddiaľte, až kým neodznie.
U pacientov liečených Provenge boli pozorované závažné infekcie vrátane sepsy. Niektoré závažné
infekcie a sepsa súviseli s použitím centrálnych venóznych katétrov (CVC). Na zníženie rizika
infekcií súvisiacich s katétrom je potrebné CVC zvážiť len u pacientov so zlým periférnym venóznym
prístupom. U týchto pacientov je potrebné dôkladne monitorovať výskyt príznakov a symptómov
infekcie.
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Embolické a trombotické udalosti
Provenge je potrebné používať s opatrnosťou u pacientov, u ktorých sa v minulosti vyskytli
embolické a trombotické udalosti.
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Cerebrovaskulárne ochorenie
V kontrolovaných klinických skúšaniach, mozgovo-cievne príhody (hemoragické a ischemické
mŕtvice) boli pozorované u 3,5 % pacientov v skupine s Provenge v porovnaní s 2,6 % pacientov
v kontrolnej skupine. Klinický význam je neurčitý.
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Kardiovaskulárne poruchy
V kontrolovaných klinických skúšaniach sa infarkt myokardu pozoroval u 0,8 % pacientov v skupine
liečenej s Provenge v porovnaní s 0,3 % pacientov v kontrolovanej skupine. Klinický význam je
neurčitý.
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Pacienti s poruchami imunitného systému
Provenge je vo všeobecnosti potrebné používať s opatrnosťou u pacientov s poruchami imunitného
systému vrátane pacientov užívajúcich systémovú imunosupresívnu liečbu a až po dôkladnom zvážení
možného rizika a prínosu pre jednotlivca. O týchto pacientoch nie sú dostupné žiadne údaje.
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Mikrobiologické testovanie
Provenge sa uvoľňuje na infúziu na základe mikrobiologických výsledkov a výsledkov sterility z
niekoľkých testov: stanovenie mikrobiálnej kontaminácie pomocou farbenia podľa Grama, obsahu
endotoxínov a sterility počas priebehu, s 2-dňovou inkubačnou dobou na stanovenie neprítomnosti
mikrobiálneho rastu. Výsledky finálneho testu sterility (7-dňová inkubácia) nebudú dostupné v čase
podania infúzie. Ak výsledky sterility budú pozitívne na mikrobiálnu kontamináciu po tom, ako bol
Provenge schválený na infúziu, držiteľ rozhodnutia o registrácii informuje ošetrujúceho lekára a môže
požadovať od lekára doplňujúce informácie, aby stanovil zdroj kontaminácie. Lekár musí
monitorovať alebo liečiť pacienta tak, ako je to vhodné.

Li

Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii na kontrolu infekčných ochorení
Provenge je pripravený z ľudskej krvi daného pacienta a nie je testovaný na pôvodcov prenosných
infekčných chorôb. Materiál pacienta z leukaferézy je testovaný na pôvodcov prenosných infekčných
chorôb v súlade s platnými predpismi členského štátu. Keďže Provenge je autológny produkt,
pozitívny výsledok testu nevylučuje výrobu produktu. Materiál pacienta z leukaferézy a Provenge
preto môžu predstavovať riziko prenosu infekčných vírusov (HIV 1 a 2, hepatitídy B a C) na
zdravotníkov, ktorí manipulujú s produktom. Zdravotníci by preto mali dodržiavať vhodné
bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s materiálom z leukaferézy alebo s Provenge.

Okrem toho existuje aj malá možnosť/riziko prenosu infekčných vírusov na pacienta, ak nie je
určeným príjemcom daného produktu. Je preto dôležité riadne dodržiavať postupy pri zaobchádzaní
a podávaní produktu (pozri časť 6.6). Po dokončení každej infúzie Provenge sa prísne odporúča
odstrániť špecifické označenie pacienta z infúzneho vaku, na ktorom je uvedené meno pacienta, názov
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produktu a identifikačný reťazec (COI) s číslom šarže produktu, a nalepiť ho do karty pacienta, aby sa
zachovala väzba medzi pacientom a šaržou produktu.
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Prípady, keď nie je možné podať infúziu Provenge
V niektorých prípadoch pacient nie je schopný dostať naplánovanú infúziu Provenge. Dôvodom môžu
byť nesplnené kritériá uvoľnenia počas výroby, uplynutie dátumu exspirácie alebo pacient nedokáže
prísť v čase plánovanej infúzie. V takýchto prípadoch sa pacient pravdepodobne bude musieť
podrobiť ďalšej leukaferéze, ak má liečba pokračovať. Odporúčaný minimálny interval medzi
leukaferézami by nemal byť kratší ako 2 týždne. V kontrolovaných klinických skúšaniach 25,4 %
pacientov liečených s Provenge vyžadovalo viac ako 3 leukoferézy, aby mohli dostať 3 infúzie.
V období po uvedení lieku na trhu skúsenosti u viac ako 5 000 liečených pacientov vykazujú takýto
výskyt približne u 19 % (pozri časť 4.2).
Imunizácia
Riziká a prínosy očkovania pacientov v priebehu liečby s Provenge neboli skúmané. Očkovanie
živými oslabenými alebo inaktivovanými vakcínami počas podávania Provenge je preto potrebné
dôkladne zvážiť.
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Vzdelávacie materiály
Všetci lekári, ktorí budú predpisovať Provenge, si musia preštudovať vzdelávacie materiály
a podpísať formulár o potvrdení zaškolenia. Lekár musí pacientovi poskytnúť vzdelávacie materiály,
písomnú informáciu pre používateľa a výstražnú kartu pacienta.
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Obsah sodíka a draslíka
Tento liek obsahuje približne 800 mg sodíka v jednej infúzii. Pacienti s kontrolovaným prísunom
sodíka to musia zohľadniť. Produkt obsahuje aj približne 45 mg draslíka v jednej infúzii. Pacienti so
zníženou funkciou obličiek alebo pacienti s kontrolovaným prísunom draslíka to musia zohľadniť.

Liekové a iné interakcie

če

4.5
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Pacienti s poruchou funkcie obličiek a/alebo hyperkaliémiou
Obsah sodíka a draslíka na infúziu je potrebné zohľadniť, ak sa podáva pacientom so srdcovým
ochorením a/alebo poruchou funkcie obličiek. Hyperkaliémiu je potrebné napraviť pred podaním
Provenge (pozri časť 4.2).
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S Provenge sa neuskutočnili žiadne interakčné štúdie.
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Provenge je určený na stimuláciu imunitného systému. Pacienti s imunologickými poruchami
a pacienti užívajúci systémovú imunosupresívnu liečbu boli vylúčení z kontrolovaných klinických
skúšaní. Súbežné užívanie imunosupresívnych činidiel (ako napríklad systémových kortikosteroidov)
môže zmeniť jeho účinnosť alebo bezpečnosť. Je preto potrebné zabrániť súbežnému podávaniu
imunosupresívnych činidiel (ako napríklad systémových kortikosteroidov) počas liečby s Provenge. U
pacientov je potrebné dôkladne vyhodnotiť, či je medicínsky vhodné prerušiť podávanie
imunosupresívnych činidiel pred liečbou s Provenge (pozri časť 4.4).
4.6

Fertilita, gravidita a laktácia

Gravidita
Provenge nie je určený na používanie u žien.
Laktácia
Provenge nie je určený na používanie u žien.
Fertilita
Účinok na fertilitu muža nie je známy.
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Bežné štúdie reprodukčnej a vývojovej toxicity sa nepokladajú za významné vzhľadom na charakter a
určené klinické použitie tohto lieku na terapiu autológnymi bunkami.
4.7

Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Provenge má mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, pretože môže spôsobiť
únavu, závrat, synkopu, triašku a bolesť hlavy. Pacientom treba odporúčať, aby neviedli vozidlá ani
neobsluhovali stroje, ak sa u nich po podaní infúzie objavia tieto symptómy.
4.8

Nežiaduce účinky
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Súhrn bezpečnostného profilu
Hodnotenie bezpečnosti Provenge vychádza z údajov o 601 pacientoch trpiacich karcinómom prostaty
zo štyroch randomizovaných kontrolovaných klinických skúšaní (3 štúdie pre metastatický kastračne
rezistentný karcinóm prostaty a 1 štúdia pre androgén-dependentný karcinómu prostaty) a zo
sledovania po uvedení lieku na trh.
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Závažné nežiaduce reakcie zahŕňajú akútne reakcie na infúziu, katétrovú sepsu, stafylokokovú
bakteriémiu, infarkt myokardu a mozgovocievne príhody.
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Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie sú triaška, únava, pyrexia, nevoľnosť, artralgia, bolesť hlavy
a vracanie.
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V pivotnej randomizovanej kontrolovanej štúdii (D9902B, IMPACT, pozri časť 5.1) sa Provenge
prestal podávať u 1,5 % pacientov z dôvodu výskytu nežiaducich reakcií. U niektorých pacientov sa
vyskytli infekcie, vrátane sepsy. U niektorých pacientov sa vyskytli infekcie spôsobené
kontaminovaným produktom. Malý počet týchto pacientov preto prerušil liečbu.
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Tabuľkový zoznam nežiaducich reakcií
Nasledujúci zoznam nežiaducich reakcií vychádza zo skúsenosti počas klinického skúšania
a skúseností po uvedení lieku na trh a reakcie sú uvedené podľa triedy orgánových systémov
a frekvencie výskytu: veľmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), menej časté (≥ 1/1 000 až
< 1/100), zriedkavé (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), veľmi zriedkavé (< 1/10 000) a neznáme (z dostupných
údajov). V rámci každej frekvencie výskytu sú nežiaduce reakcie uvedené v poradí klesajúcej
závažnosti.
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Tabuľka 1

Nežiaduce reakcie z klinických štúdií a hlásení po uvedení lieku na trh
Frekvencia
Časté
Menej časté

Poruchy krvi a lymfatického
systému

Veľmi časté
Časté
Menej časté
Veľmi časté

Poruchy nervového systému

Nežiaduce reakcie
Bakteriémia
Katétrová sepsa
Infekcia spojená s katétrom
Infekcia miesta vstupu katétra
Sepsa
Anémia*
Trombocytopénia*
Eozinofília
Závrat
Parestézia*
Perorálna parestézia*
Bolesť hlavy
Mozgovocievna príhoda
Prechodný ischemický atak
Triaška
Hypoestézia
Kompresia miechy
Synkopa
Mozgový infarkt
Fibrilácia predsiení
Infarkt myokardu
Ischémia myokardu
Hypertenzia
Hypotenzia
Hypoxia
Dýchavičnosť
Dyspnoe
Bronchospazmus
Vracanie
Nevoľnosť
Bolesť brucha
Vyrážka
Hyperhidróza
Pruritus
Urtikária
Artralgia
Myalgia
Svalové spazmy*
Hematúria
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Trieda orgánových systémov
Infekcie a nákazy

Časté

Poruchy dýchacej sústavy,
hrudníka a mediastína

Časté
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Poruchy ciev
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Poruchy srdca a srdcovej
činnosti

Menej časté
Časté
Menej časté
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Časté

no
u

Menej časté
Veľmi časté
Časté
Časté

če

Poruchy gastrointestinálneho
traktu

on

Poruchy kože a podkožného
tkaniva

s

uk

Poruchy kostrovej a svalovej
sústavy a spojivového tkaniva

Časté
Časté
Veľmi časté

Triaška
Únava
Pyrexia
Bolesť
Asténia
Ochorenie podobné chrípke
Nepríjemný pocit na hrudníku
Reakcia v mieste podania infúzie
Citrátová toxicita*

Li
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Poruchy obličiek a močových
ciest
Celkové poruchy a reakcie
v mieste podania

Veľmi časté

Časté

Úrazy, otravy a komplikácie
liečebného postupu
* Primárne súvisí s leukaferézou

Neznáme
Veľmi časté
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Opis vybraných nežiaducich reakcií
Akútne reakcie na infúziu
V kontrolovanom klinickom skúšaní sa u 71,2 % pacientov v skupine s Provenge vyskytla akútna
reakcia na infúziu. Najčastejšie reakcie (≥ 20 %) boli triaška, horúčka a únava. U 95,1 % pacientov,
u ktorých sa vyskytli akútne reakcie na infúziu, boli reakcie mierne alebo stredne závažné. Horúčka
(71,9 %) a triaška (89,0 %) vo všeobecnosti odznela do 2 dní.
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V kontrolovanom klinickom skúšaní boli hlásené závažné (stupeň 3) akútne reakcie na infúziu u 3,5
% pacientov v skupine s Provenge. Reakcie zahŕňali triašku, horúčku, únavu, asténiu, dyspnoe,
hypoxiu, bronchospazmus, nevoľnosť, bolesť hlavy, hypertenziu, bolesti svalov, nevoľnosť
a vracanie. Výskyt závažných reakcií bol vyšší po druhej infúzii (2,1 % v porovnaní s 0,8 % po prvej
infúzii) a klesol na 1,3 % po tretej infúzii. Niektorí (1,2 %) pacienti v skupine s Provenge boli
hospitalizovaní v priebehu 1 dňa od infúzie z dôvodu liečby akútnych reakcií na infúziu. U pacientov
v skupine s Provenge neboli hlásené žiadne akútne reakcie na infúziu stupňa 4 alebo 5.
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V kontrolovaných klinických skúšaniach 23,8 % pacientov liečených s Provenge vyžadovalo opioidy
(jednu dávku petidínu) v deň podania infúzie na kontrolu reakcií na infúziu v porovnaní s 2,4 %
pacientov v kontrolnej skupine (pozri časť 4.2 a 4.4).
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V období po uvedení lieku na trh boli hlásené závažné akútne reakcie na infúziu zahŕňajúce
hypotenziu a synkopu. Niektoré viedli k hospitalizácii.

no

Pacient musí byť informovaný o možnosti neskoršieho nástupu reakcií a musí byť poučený, aby
kontaktoval svojho lekára, ak sa u neho vyskytnú symptómy ako dyspnoe, bronchospazmus, závrat,
vyrážka alebo pyrexia.
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Infekcia
V kontrolovanom klinickom skúšaní sa infekcia objavila u 27,5 % pacientov v skupine s Provenge a u
27,7 % subjektov v kontrolnej skupine. Závažné infekcie sa objavili u 4,7 % pacientov v skupine
s Provenge a u 4,0 % pacientov v kontrolnej skupine. Najčastejšie sa vyskytujúce závažné infekcie
v skupine s Provenge boli katétrová sepsa (0,7 %), stafylokoková bakteriémia (0,7 %), sepsa (0,7 %),
stafylokoková sepsa (0,5 %) a pneumónia (0,5 %).
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V období dohľadu po uvedení lieku na trh boli hlásené závažné infekcie vrátane infekcie spojenej s
pomôckou, sepsy spojenej s pomôckou, pneumónie, sepsy, bakteriémie a infekcie močových ciest.
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Nežiaduce reakcie spojené s leukaferézou
Každá dávka Provenge si vyžaduje štandardnú leukaferézu približne 3 dni pred podaním infúzie.
Preferovaným antikoagulantom používaným pri leukaferéze je väčšinou citrát a môže spôsobiť
hypokalciémiu. Nežiaduce reakcie, ktoré boli hlásené najčastejšie do 1 dňa po leukaferéze v
kontrolovanom klinickom skúšaní, zahŕňali citrátovú toxicitu (14,6 %), perorálnu parestéziu (12,0 %)
a parestéziu (11,1 %). Ďalšie nežiaduce reakcie, ktoré boli často pozorované do 1 dňa po leukaferéze
v kontrolovanom klinickom skúšaní, zahŕňali únavu (5,5 %), svalové spazmy (4,0 %), triašku (3,0 %)
závrat (2,8 %) a anémiu (2,8 %). Počas spontánneho sledovania po uvedení lieku na trh bola okrem
toho hlásená aj trombocytopénia, ktorá dočasne súvisela s leukaferézou.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné
monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili
akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného
v Prílohe V*.
4.9

Predávkovanie
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Každá infúzia Provenge obsahuje maximálny počet buniek, ktoré je možné vyrobiť pri jednej
leukaferéze. Počet buniek v Provenge nepresahuje počet buniek z leukaferézy. Nie sú známe prípady
predávkovania z jednej infúzie ani po dokončení celej liečby s Provenge.
5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: imunostimulanty: iné imunostimulanty, ATC kód: L03AX17.
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Mechanizmus účinku
Provenge je autológna celulárna imunoterapia určená na vyvolanie imunitnej odpovede namierenej
proti kyslej prostatickej fosfatáze (PAP), antigénu prítomnému pri väčšine karcinómov prostaty.
Mononukleárne bunky periférnej krvi získané od pacientov sú kultivované s PAP-GM-CSF, fúznym
proteínom obsahujúcim PAP spojenú s faktorom stimulujúcim kolónie granulocytov a makrofágov
(GM-CSF), aktivátorom imunitných buniek. Počas kultivácie ex vivo s PAP-GM-CSF aktivované
APC (antigén prezentujúce bunky) prijímajú a spracúvajú rekombinantné cieľové antigény na peptidy,
ktoré sú následne vkladané do T-buniek. Charakteristika produktu preukazuje, že T-bunky špecifické
pre PAP a fúzny proteín PAP-GM-CSF sa tvoria počas liečby a po liečbe s Provenge sa dajú stanoviť
v periférnej krvi pacientov.
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Farmakodynamické účinky
Ako súčasť uvoľnenia šarže je každý produkt hodnotený na aktiváciu antigén prezentujúcich buniek
(APC) prostredníctvom schopnosti expresie zväčšeného povrchu CD54 po kultivácii s PAP-GM-CSF.
CD54 je adhézna a ko-stimulačná molekula dôležitá pri tvorbe imunologickej synapsy medzi APC
a T-bunkou. Stupeň upregulácie CD54 koreluje s celkovým prežitím v randomizovanom
kontrolovanom klinickom skúšaní vykonanom s Provenge pre metastatický kastračne rezistentný
karcinóm prostaty. V klinickej štúdii D9902B (IMPACT) 237 z 512 randomizovaných pacientov bolo
hodnotených na vývoj humorálnych alebo celulárnych imunitných odpovedí (proliferácia T-buniek
a interferón gama (γIFN) ELISPOT) na cieľové antigény na začiatku a v 6., 14. a 26. týždni.
Odpovede protilátok (IgM a IgG) na antigény PAP-GM-CSF a PAP boli pozorované v skupine s
Provenge v kontrolnom období. Proliferatívne odpovede T-buniek a odpovede γIFN ELISPOT na
PAP a PAP-GM-CSF boli pozorované v bunkách získaných z periférnej krvi pacientov počas
kontrolného obdobia v skupine liečenej Provenge, ale nie v kontrolnej skupine. Korelácia medzi
celulárnymi odpoveďami a odpoveďami protilátok na PAP alebo PAP-GM-CSF sa zistila v skupine
s Provenge a zlepšilo sa prežívanie. Neutralizačné odpovede protilátok na GM-CSF boli prechodné.
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Klinická účinnosť a bezpečnosť
Účinnosť a bezpečnosť Provenge u pacientov s asymptomatickým alebo len minimálne
symptomatickým metastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty boli skúmané v troch
podobných randomizovaných, dvojito zaslepených, kontrolovaných, multicentrických štúdiách III.
fázy: D9902B (IMPACT), D9901 a D9902A. U pacientov prijatých do týchto štúdií bola neúspešná
liečba chirurgickou alebo medikamentóznou kastráciou (napr. agonistom hormónu uvoľňujúceho
luteinizačný hormón [LHRH] alebo antagonistom hormónu uvoľňujúceho gonadotropín [GnRh] a
vyskytlo sa u nich metastatické ochorenie v mäkkom tkanive alebo v kosti. Pacienti nepotrebovali
opioidné analgetiká na liečbu bolesti a väčšina z nich sa predtým nepodrobila žiadnej chemoterapii.
Po randomizácii sa pacienti z obidvoch skupín podrobili 3 leukaferézam (približne v 2-týždňových
intervaloch, v rozsahu 1 až 15 týždňov). Približne 3 dni po každej leukaferéze nasledovalo podanie
infúzie Provenge alebo kontrolného lieku. Kontrolný liek boli neaktivované autológne mononukleárne
bunky periférnej krvi. Po progresii ochorenia boli pacienti liečení podľa uváženia lekára inými
postupmi na liečbu rakoviny. Pacienti v kontrolnej skupine sa mohli zúčastniť otvoreného protokolu
a získať tak autológnu celulárnu liečbu vo výskume vyrobenú z buniek, ktoré boli v čase prípravy
kontrolného produktu kryogenicky uskladnené.
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Štúdia IMPACT
Štúdia IMPACT bola randomizovaná, dvojito zaslepená, kontrolovaná, multicentrická štúdia
u pacientov s asymptomatickým alebo len minimálne symptomatickým metastatickým kastračne
rezistentným karcinómom prostaty. Prijatí pacienti trpeli metastatických ochorením mäkkého tkaniva
alebo kosti s aktuálnou alebo minulou progresiou ochorenia napriek chirurgickej alebo
medikamentóznej kastrácii, dokázanou progresiou prostatického špecifického antigénu (PSA) v sére
alebo progresiou ochorenia kosti alebo mäkkého tkaniva, a vykazovali stav výkonu 0 alebo 1 podľa
Východnej spolupracujúcej onkologickej skupiny (ECOG – Eastern Cooperative Oncology Group).
Vylučovacie kritéria zahŕňali viscerálne (pečeň, pľúca alebo mozog) metastázy, malígne pleurálne
efúzie alebo malígny ascites, patologické zlomeniny dlhých kostí, hroziace patologické zlomeniny
dlhých kostí (kortikálna erózia pri rádioterapii >50 %), kompresiu miechy, stredne závažnú až
závažnú bolesť spojenú s karcinómom prostaty a užívanie narkotík na bolesť spojenú s karcinómom a
liečbu chemoterapiou v priebehu 3 mesiacov pred randomizáciou. Primárnym koncovým bodom bolo
celkové prežívanie. Sekundárne koncové body zahŕňali čas do objektívnej progresie ochorenia, čas do
klinickej progresie a čas zdvojnásobenia antigénu PSA (PSADT).
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Celkovo bolo randomizovaných 512 pacientov v pomere 2:1, ktorí dostávali Provenge (n=341) alebo
kontrolný liek (n=171). Priemerný vek bol 71 rokov, 90 % pacientov boli belosi a u všetkých sa
očakávalo, že sa prežijú minimálne ďalších 6 mesiacov. Tridsaťpäť percent pacientov sa podrobilo
radikálnej prostatektómii, 54 % dostávalo lokálnu rádioterapiu a 82 % dostávalo kombinovanú
androgénnu blokádu. Všetci pacienti mali východiskové hladiny testosterónu < 50 ng/ml.
Štyridsaťosem percent pacientov dostávalo bisfosfonáty a 18 % v minulosti dostávalo chemoterapiu
vrátane docetaxelu. Osemdesiatdva percent pacientov malo stav výkonu podľa ECOG stupňa 0, 75 %
malo Gleason skóre ≤ 7, 44 % trpelo ochorením kostí a mäkkého tkaniva, 48 % trpelo len ochorením
kostí, 7 % trpelo len ochorením mäkkého tkaniva a 43 % malo viac ako desať kostných metastáz.
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Štatisticky významné zlepšenie celkového prežívania sa preukázalo u pacientov liečených Provenge
so znížením rizika smrti o 22,5 % v porovnaní s kontrolným liekom (pozri tabuľku 2 a obrázok 1). Z
vetvy pacientov, ktorí dostávali kontrolný liek, 64 % prešlo na autológnu celulárnu imunologickú
liečbu vo výskume vyrobenú z buniek, ktoré boli v čase prípravy kontrolného produktu kryogenicky
uskladnené. Pacienti neboli randomizovaní na ďalšiu autológnu celulárnu imunologickú liečbu.
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Obrázok 1

Kaplanova-Meierova krivka celkového prežívania, štúdia IMPACT
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Prežívanie v percentách

Kontrolný liek (N=171)

Čas od randomizácie (v mesiacoch)
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Analýza retrospektívnej podskupiny naznačila vyššiu účinnosť liečby s Provenge u pacientov
s východiskovou hodnotou PSA < 22,1 ng/ml [HR= 0,521 (95 % CI: 0,309, 0,879)]. Priemerné
výsledky boli pozorované u pacientov s východiskovou hodnotou PSA > 22,1 až 50,1 ng/ml
[HR=0,685 (95 % CI: 0,431, 1,088)] a u pacientov s východiskovou hodnotou PSA > 50,1 až 134,1
ng/ml [HR=0,819 (95 % CI: 0,532, 1,262)]. Menší liečebný účinok bol pozorovaný u pacientov s
východiskovou hodnotou PSA > 134,1 ng/ml [HR=0,853 (95 % CI: 0.554, 1.315)].

če

Analýzy času do objektívnej progresie ochorenia, času do klinickej progresie alebo času
zdvojnásobenia antigénu PSA (PSADT) nemali štatistický význam.
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Podporné štúdie
Štúdia D9901 bola randomizovaná, dvojito zaslepená, kontrolovaná, multicentrická štúdia u pacientov
s metastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty, ktorí netrpeli bolesťami spojenými s
karcinómom. Primárnym koncovým bodom bol čas do progresie ochorenia, ktorý nebol štatisticky
významný. Celkové prežívanie nebolo koncovým bodom štúdie, ale vopred špecifikovanou analýzou.
Pacienti liečení s Provenge mali štatisticky významnú výhodu v prežívaní v porovnaní s kontrolným
liekom.

Li

Tretia štúdia, D9902A, dizajnom podobná štúdii D9901, bola prerušená pred jej dokončením v
plánovanom čase na základe výsledkov času do progresie ochorenia zo štúdie D9901. Primárnym
koncovým bodom bol čas do progresie ochorenia a sekundárnym koncovým bodom bolo celkové
prežívanie. Žiadny koncový bod nebol dostatočne štatisticky významný.

Súhrn výsledkov štúdie
V tabuľke 2 sa uvádzajú výsledky celkového prežívania pozorované v štúdiách IMPACT, D9901
a D9902A.
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Tabuľka 2

Súhrn celkového prežívania (všetci pacienti ako randomizovaní)

Provenge
(N=341)

IMPACT
Kontrolný liek
(N=171)

Provenge
(N=82)

D9901
Kontrolný
liek
(N=45)

D9902A
Provenge
Kontrolný
(N=65)
liek
(N=33)
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Celkové
prežívanie
Medián,
25,8
21,7
25,9
21,4
19,0
15,7
mesiace
(22,8, 27,7) (17,7, 23,8)
(20,0, 32,4) (12,3, 25,8)
(13,6, 31,9) (12,8, 25,4)
(95 % CI)
Pomer rizika
0,775a (0,614, 0,979)
0,586b (0,388, 0,884)
0,786b (0,484, 1,278)
(95 % CI)
Hodnota p
0,331 c
0,032a
0,010c
36-mesačné
32 %
23 %
34 %
11 %
32 %
21 %
prežívanie (%)
a
Pomer rizika a hodnoty p na základe Coxovho modelu upraveného pre PSA (ln) a LDH (ln) a
stratifikovaného podľa používania bisfosfonátu, počtu kostných metastáz a primárneho Gleason skóre.
b
Pomer rizika na základe neupraveného Coxovho modelu.
c
Hodnota p na základe log-rank testu.
Skratky: CI = interval spoľahlivosti.

Farmakokinetické vlastnosti

at

5.2
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Pediatrická populácia
Európska agentúra pre lieky udelila odklad z povinnosti predložiť výsledky štúdií s Provenge vo
všetkých podskupinách pediatrickej populácie pre liečbu rakoviny prostaty (informácie o použití v
pediatrickej populácii, pozri časť 4.2).

5.3
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Provenge je autológna celulárna liečba. Obvyklé štúdie farmakokinetických vlastností, absorpcie,
distribúcie, metabolizmu a eliminácie nie sú aplikovateľné vzhľadom na charakter Provenge.
Predklinické údaje o bezpečnosti

on
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Obvyklé štúdie toxicity, karcinogénneho potenciálu, mutagenity a reprodukčnej toxicity neboli
vykonané.

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1

Zoznam pomocných látok
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6.
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Chlorid sodný
Nátriumlaktát
Chlorid draselný
Chlorid vápenatý
6.2

Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.
6.3

Čas použiteľnosti

Izolovaný obal
18 hodín
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Po vybratí z izolovaného obalu
Liek okamžite spotrebujte. Ak liek nepoužijete okamžite, čas uskladnenia počas používania
a podmienky nesmú prekročiť 3 hodiny pri izbovej teplote (25 °C).
6.4

Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Vak uchovávajte v izolovanej nádobe, aby ste udržali správnu skladovaciu teplotu (2° C – 8° C) až do
podania infúzie.
Nádobu neuchovávajte v chladničke ani mrazničke.
6.5

Druh obalu a obsah balenia a špeciálne zariadenie na použitie, podanie alebo implantáciu

6.6

Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom
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250 ml disperzia vo vaku (priedušný polyolefínový trilaminátový vak s 3 odbernými portami (2 porty
s uzáverom a 1 port so zapečatenou hadičkou)).
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Provenge je určený len na autológne použitie. Identita pacienta sa pred infúziou musí zhodovať so
základnými jedinečnými informáciami o pacientovi na infúznom vaku a v oznámení o stave
koncového produktu.

at

no

sť
ou

Provenge nie je testovaný na pôvodcov prenosných infekčných chorôb. Materiál pacienta
z leukaferézy je testovaný na pôvodcov prenosných infekčných chorôb v súlade s platnými predpismi
členského štátu. Keďže je to autológny produkt, pozitívny výsledok testu nevylučuje výrobu
produktu. Materiál pacienta z leukaferézy a Provenge preto môžu predstavovať riziko prenosu
infekčného ochorenia na zdravotníkov manipulujúcich s týmto produktom. Zdravotníci preto majú
dodržiavať vhodné bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s materiálom z leukaferézy alebo
s Provenge (pozri časť 4.4).

pl

Pokyny na zaobchádzanie

s

uk

on

če
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u

Pred manipuláciou s Provenge alebo jeho podaním
• Provenge sa dodáva priamo do zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa má podať infúzia.
Infúzny vak je umiestnený v izolovanom polyuretánovom obale a zabalený v škatuli,
v ktorej sa dodáva. Izolovaný obal a gélové balíčky vo vnútri slúžia na zachovanie vhodnej
teploty pri preprave a pri uchovávaní Provenge až do podania infúzie. Neožarujte.
• Vonkajšiu škatuľu, v ktorej sa dodáva, otvorte a skontrolujte produkt a špecifické označenia
pacienta umiestnené v hornej časti izolovaného obalu. Izolovaný obal nevyberajte zo
škatule, v ktorej sa dodáva, ani neotvárajte veko izolovaného obalu, pokým pacient nie je
pripravený na infúziu.

ek

Príprava infúzie
Pri príprave infúzie dbajte na to, aby bolo zabezpečené aseptické zaobchádzanie.

Li

Čo skontrolovať pred infúziou
• Musíte zabezpečiť, aby držiteľ rozhodnutia o registrácii doručil oznámenie o stave
koncového produktu obsahujúce identifikátory pacienta, dátum a čas exspirácie, stav
produktu (schválený na infúziu alebo zamietnutý).
• Je potrebné overiť, či sa identita pacienta zhoduje so základnými jedinečnými informáciami
o pacientovi uvedenými na vaku Provenge a v oznámení o stave koncového produktu.
• Ak je pacient pripravený na infúziu a dostali ste SCHVÁLENÉ oznámenie o stave
koncového produktu, vak Provenge vyberte z izolovaného obalu a skontrolujte, či
nepresakuje, nevykazuje známky vonkajšieho poškodenia, neobsahuje cudzie častice alebo
zhluky/zrazeniny.
• Obsah vaku je mierne zakalený, má krémovú až ružovú farbu. Opatrne premiešajte a opäť
nechajte ustáliť obsah vaku, skontrolujte prítomnosť zhlukov a zrazenín. Malé zhluky
bunkového materiálu by sa mali rozplynúť opatrným manuálnym premiešaním.
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• Ak vak Provenge presakuje, je poškodený alebo ak aj po opatrnom manuálnom zmiešaní vo
vaku zostávajú častice alebo zhluky, produkt nesmiete použiť.

st
rá
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Podanie
• Infúzia musí začať pred uplynutím dátumu a času exspirácie uvedenom na oznámení o stave
koncového produktu a na označení vaku. Nepodávajte infúziu Provenge po uplynutí
dátumu exspirácie.
• Použiť sa má iba jeden z 2 portov s uzáverom. Pred podaním ho neotvárajte, aby nedošlo ku
kontaminácii.
• Provenge sa podáva ako infúzia približne po dobu 60 minút pomocou hrubej ihly vhodnej na
transfúziu červených krviniek. Periférny systém podania sa bežne používa v klinickej praxi
na transfúziu zložiek krvi. Na infúziu nepoužívajte bunkový filter. Je potrebné podať celý
obsah infúzneho vaku.
• Ak je potrebné infúziu Provenge prerušiť, nepokračujte v nej, ak bol infúzny vak
uchovávaný pri izbovej teplote (25 °C) dlhšie ako 3 hodiny.

7.

sť
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Po infúzii
• Po dokončení infúzie odstráňte špecifické označenie pacienta z infúzneho vaku a nalepte ho
do karty pacienta.
• Nepoužitý produkt alebo odpadový materiál zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

če

REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

uk

EU/1/13/867/001

on

8.

no
u

Tel: +44(0)20 7554 2222
Fax: +44(0)20 7554 2201
dendreonuk@dendreon.com

pl

at

no

Dendreon UK Limited
41 Chalton Street
Londýn, NW1 1JD
Spojené kráľovstvo

DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

10.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

ek

s

9.

Li

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky
http://www.ema.europa.eu.
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PRÍLOHA II

VÝROBCA (VÝROBCOVIA) BIOLOGICKÉHO LIEČIVA
(BIOLOGICKÝCH LIEČIV) A VÝROBCA (VÝROBCOVIA)
ZODPOVEDNÝ (ZODPOVEDNÍ) ZA UVOĽNENIE ŠARŽE

B.

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA
VÝDAJA A POUŽITIA

C.

ĎALŠIE PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE

D.

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA
BEZPEČNÉHO A ÚČINNÉHO POUŽÍVANIA LIEKU
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A.
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A.

VÝROBCA (VÝROBCOVIA) BIOLOGICKÉHO LIEČIVA (BIOLOGICKÝCH
LIEČIV) A VÝROBCA (VÝROBCOVIA) ZODPOVEDNÝ (ZODPOVEDNÍ) ZA
UVOĽNENIE ŠARŽE

Názov a adresa výrobcu (výrobcov) biologického liečiva (biologických liečiv)
PharmaCell
Oxfordlaan 70
NL-6229 EV, Maastricht
Holandsko

st
rá
ci
e

Názov a adresa výrobcu (výrobcov) zodpovedného (zodpovedných) za uvoľnenie šarže

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝDAJA A POUŽITIA

re

B.

gi

PharmaCell
Oxfordlaan 70
NL-6229 EV, Maastricht
Holandsko

sť
ou

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania (pozri Prílohu I: Súhrn
charakteristických vlastností lieku, časť 4.2).
ĎALŠIE PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE

•

Periodicky aktualizované správy o bezpečnosti

at

no

C.

če

no
u

pl

Držiteľ rozhodnutia o registrácii predloží prvú periodicky aktualizovanú správu o bezpečnosti
tohto lieku do šesť mesiacov po registrácii. Držiteľ rozhodnutia o registrácii následne predloží
periodicky aktualizované správy o bezpečnosti tohto lieku v súlade s požiadavkami
stanovenými v zozname referenčných dátumov Únie (zoznam EURD) uvedenom v ods. 7
článku 107c smernice 2001/83/ES a uverejnenom na európskom internetovom portáli pre lieky.
PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNÉHO
A ÚČINNÉHO POUŽÍVANIA LIEKU

•

Plán riadenia rizík (RMP)

uk
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D.
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Držiteľ rozhodnutia o registrácii vykoná požadované činnosti a zásahy v rámci dohľadu nad
liekmi, ktoré sú podrobne opísané v odsúhlasenom RMP predloženom v module 1.8.2
registračnej dokumentácie a v rámci všetkých ďalších aktualizácií plánu riadenia rizík.
Aktualizovaný RMP je potrebné predložiť:
• na žiadosť Európskej agentúry pre lieky,
• vždy v prípade zmeny systému riadenia rizík, predovšetkým v dôsledku získania nových
informácií, ktoré môžu viesť k výraznej zmene pomeru prínosu a rizika, alebo v dôsledku
dosiahnutia dôležitého medzníka (v rámci dohľadu nad liekmi alebo minimalizácie rizika).

V prípade, že sa dátum predloženia periodicky aktualizovanej správy o bezpečnosti lieku (PSUR)
zhoduje s dátumom aktualizácie RMP, môžu sa predložiť súčasne.
•

Dodatočné opatrenia na minimalizáciu rizika
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V každom členskom štáte, v ktorom sa Provenge uvádza na trh, držiteľ rozhodnutia o registrácii musí
mať od kompetentného národného orgánu odsúhlasený aktualizovaný edukačný program. Držiteľ
rozhodnutia o registrácii musí mať od národného orgánu odsúhlasené aj všetky požiadavky na úvodný
audit stredísk pre aferézu a školiace kurzy pre zdravotníckych profesionálov o používaní Provenge.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii zabezpečí, aby všetci zdravotnícki profesionáli, ktorí budú
predpisovať Provenge, dostali informačný balíček s nasledujúcimi položkami:
Súhrn charakteristických vlastností lieku (SmPC)
Edukačný materiál pre zdravotníckych profesionálov
Kontrolný zoznam liečby Provengenom
Pokyny k ošetreniu aferéznym katétrom
Edukačný materiál pre pacientov
Výstražná karta pacienta na záznam dátumu plánovanej leukaferézy a podania infúzie
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Edukačný materiál pre zdravotníckych profesionálov musí obsahovať tieto kľúčové zložky:
•
•
•
•
•

no
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Formulár o absolvovaní školenia ako ho schválil kompetentný národný orgán
Výber pacientov na liečbu Provengenom
Špeciálne požiadavky na manipuláciu a podanie Provengenu
Požiadavky na identifikačný reťazec
Potreba poskytnúť pacientom edukačný materiál a vysvetliť použitie výstražnej karty
pacienta
• Existencia európskej databázy pacientov liečených na metastatický kastračne rezistentný
karcinóm prostaty a ako do nej zadávať nových pacientov

•

pl

no
u

• Proces leukaferézy
• Proces liečby Provengenom

at

Edukačný materiál pre pacientov a/alebo ošetrovateľov vysvetľuje:

Povinnosť vykonať postregistračné opatrenia

če

Držiteľ rozhodnutia o registrácii do určeného termínu vykoná tieto opatrenia:

Li
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Popis
Vykonať a udržiavať výskumnú európsku databázu
mužov s metastatickým kastračne rezistentným
karcinómom prostaty za účelom hodnotenia celkového
prežívania, rizika ischemickej mŕtvice alebo srdcového
infarktu po liečbe Provengenom a iných
identifikovaných a možných rizík (observačná štúdia
P13-1)
Poskytnúť údaje z výskumnej americkej databázy
(PROCEED, štúdia P10-3)
Predložiť výsledky zo štúdie P-11, randomizovaného,
dvojito zaslepeného skúšania skúmajúceho Provenge v
porovnaní s placebom u pacientov s nemetastatickým
karcinómom prostaty, u ktorých došlo k zvýšeniu PSA
po radikálnej prostatektómii
Vykonať štúdiu P12-1 za účelom vyhodnotenia
charakteristických parametrov predpovedajúcich
pozitívnu zobrazovaciu štúdiu vzdialených metastáz u
pacientov s kastračne rezistentným karcinómom
prostaty. Štúdia musí poskytnúť súhrn východiskových
18

Termín vykonania
Predloženie protokolu štúdie v prvej periodicky
aktualizovanej správe o bezpečnosti
Predbežné údaje uvedené v každej periodicky
aktualizovanej správe o bezpečnosti
Finálna správa o štúdii do 31. decembra 2018

Predbežné údaje uvedené v periodicky
aktualizovanej správe o bezpečnosti
Finálna správa o štúdii do 30. septembra 2016
Finálna správa o štúdii do 31. decembra 2020

Predloženie protokolu štúdie do 1 mesiaca od
schválenia
Každoročná aktualizácia výsledkov štúdie
Finálna správa o štúdii do 31. decembra 2019
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charakteristických parametrov u pacientov, vrátane
PSA a času zdvojnásobenia PSA, počtu pacientov, u
ktorých sa rozvinulo metastatické ochorenie, vrátane
následných terapií podaných po diagnostike
metastatického ochorenia a parametrov účinnosti po
následných terapiách, vrátane postupu PSA a
prežívania bez postupu PSA, času do ďalšej plánovanej
liečby a celkového prežívania.
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PRÍLOHA III
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OZNAČENIE OBALU A PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

20
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A. OZNAČENIE OBALU

21
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ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE
IZOLOVANÝ POLYURETÁNOVÝ OBAL

1.

NÁZOV LIEKU

PROVENGE 50 x 106 CD54+ buniek/250 ml infúzna disperzia.

2.

st
rá
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e

Autológne mononukleárne bunky periférnej krvi aktivované pomocou PAP-GM-CSF (Sipuleucel-T).
LIEČIVO (LIEČIVÁ)

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

sť
ou

3.

re

gi

Jeden vak obsahuje autológne mononukleárne bunky periférnej krvi, aktivované pomocou PAP-GMCSF (kyslá prostatická fosfatáza – faktor stimulujúci kolónie granulocytov a makrofágov), s obsahom
minimálne 50 x 106 autológnych buniek CD54+.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

no
u

4.

če

Infúzna disperzia.

SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA

on

5.

pl

at

no

Chlorid sodný
Nátriumlaktát
Chlorid draselný
Chlorid vápenatý
Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

s

uk

Opatrne premiešajte a opäť nechajte ustáliť obsah vaku.
Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.
Na intravenóznu infúziu

ek

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU
A DOSAHU DETÍ

Li

6.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Iba na autológne použitie.

22

Neodstraňujte vrchné izolované veko a neotvárajte izolovaný obal, pokiaľ nie sú splnené obidve
nasledujúce podmienky:
• Formulár o stave, ktorý potvrdzuje, že produkt je SCHVÁLENÝ, bol poskytnutý.
• Pacient prišiel do zariadenia a je pripravený na infúziu.
Infúziu nepodávajte po uplynutí dátumu exspirácie, po 3 hodinách pri izbovej teplote (25 °C), alebo
ak sú napriek opatrnému manuálnemu premiešaniu viditeľné častice/zhluky.

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

st
rá
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e

Dátum exp. {DD mesiac RRRR}, čas exp. {hh:mm}, časové pásmo

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

re

gi

Vak uchovávajte v izolovanej nádobe, aby ste udržali správnu skladovaciu teplotu (2° C–8° C) až do
podania infúzie.
Nádobu neuchovávajte v chladničke ani mrazničke.

sť
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10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO
ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

at

11.

no

Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

uk

EU/1/13/867/001

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

s

13.
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če

REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

on

12.

pl

Dendreon UK Ltd.
41 Chalton Street
Londýn, NW1 1JD
Spojené kráľovstvo
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Šarža/COI {číslo šarže/identifikačný reťazec}
Meno, stredná iniciála, priezvisko {meno pacienta}
DOB {dátum narodenia pacienta}

14.

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME
23
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Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje
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ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE
INFÚZNY VAK

1.

NÁZOV LIEKU

PROVENGE 50 x 106 CD54+ buniek/250 ml infúzna disperzia.
Autológne mononukleárne bunky periférnej krvi aktivované pomocou PAP-GM-CSF (Sipuleucel-T).
LIEČIVO (LIEČIVÁ)
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2.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK
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3.
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Jeden vak obsahuje autológne mononukleárne bunky periférnej krvi, aktivované pomocou PAP-GMCSF (kyslá prostatická fosfatáza – faktor stimulujúci kolónie granulocytov a makrofágov), s obsahom
minimálne 50 x 106 autológnych buniek CD54+.

Infúzna disperzia.

SPÔSOB A CESTA(CESTY) PODANIA

če

5.

pl

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

no
u

4.

at
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Chlorid sodný
Nátriumlaktát
Chlorid draselný
Chlorid vápenatý
Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU
A DOSAHU DETÍ
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6.
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Opatrne premiešajte a opäť nechajte ustáliť obsah vaku.
Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.
Na intravenóznu infúziu

Li

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Iba na autológne použitie.
Infúziu nepodávajte po uplynutí dátumu exspirácie, po 3 hodinách pri izbovej teplote (25 °C), alebo
ak sú napriek opatrnému manuálnemu premiešaniu viditeľné častice/zhluky.

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE
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Dátum exp. {DD mesiac RRRR}, Čas exp. {hh:mm}, časové pásmo

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Vak uchovávajte v izolovanej nádobe, aby ste udržali správnu skladovaciu teplotu (2° C–8° C) až do
podania infúzie.
Nádobu neuchovávajte v chladničke ani mrazničke.
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10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO
ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ
Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
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11.

13.

ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE
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REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)
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Dendreon UK Ltd.
41 Chalton Street
Londýn, NW1 1JD
Spojené kráľovstvo

ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA

on

14.

če
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u

Šarža/COI {číslo šarže/identifikačný reťazec}
Meno, stredná iniciála, priezvisko {meno pacienta}
DOB {dátum narodenia pacienta}

uk

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

s

POKYNY NA POUŽITIE
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15.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Li

16.

Zdôvodnenie neuvádzať informáciu v Braillovom písme sa akceptuje
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B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

27

Písomná informácia pre používateľa
Provenge 50 x 106 CD54+ buniek/250 ml infúzna disperzia
Autológne mononukleárne bunky periférnej krvi aktivované pomocou PAP-GM-CSF (Sipuleucel-T)
▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. Umožní sa tak rýchla identifikácia nových
bezpečnostných informácii. Môžete pomôcť nahlasovať vedľajšie účinky, ktoré sa u vás môžu
vyskytnúť. Pozrite koniec časti 4, kde nájdete informácie, ako nahlasovať vedľajšie účinky.
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Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako dostanete tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.

Čo je Provenge a na čo sa používa
Čo potrebujete vedieť predtým, ako dostanete Provenge
Ako používať Provenge
Možné vedľajšie účinky Provenge
Ako uchovávať Provenge
Obsah balenia a ďalšie informácie

1.

Čo je Provenge a na čo sa používa
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

re

V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:

gi

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú
sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľa. Pozrite časť 4.
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Provenge sa používa na liečbu rakoviny prostaty. Skladá sa z imunitných buniek (súčasť prirodzeného
obranného systému vášho tela) odobratých z vašej vlastnej krvi (označujú sa aj ako autológne
imunitné bunky). Tieto imunitné bunky sa v špecifickom výrobnom mieste zmiešajú s antigénom
(bielkovinou, ktorá dokáže stimulovať imunitný systém). Pri podaní do žily formou nakvapkania
(infúzie) Provenge naučí vaše imunitné bunky rozoznávať a napádať bunky rakoviny prostaty.
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Provenge sa používa na liečbu rakoviny prostaty, ktorá sa rozšírila mimo prostatu, avšak nie do
pečene, pľúc ani mozgu, a nereaguje už na lieky, ktoré znižujú hladiny mužského hormónu
testosterónu u pacientov, ktorí zatiaľ nie sú vhodní na liečbu chemoterapiou.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako dostanete Provenge

ek

2.

Li

Nepoužívajte Provenge
- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených
v časti 6).
Upozornenia a opatrenia
Informujte lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich stavov, pretože počas infúzie a po nej
musíte byť dôkladne monitorovaný:
• infekcia, ktorá postihuje celé telo (napr. sepsa prejavujúca sa ako vysoká teplota, zvýšená
srdcová frekvencia alebo zrýchlené dýchanie),
• výskyt mŕtvice v minulosti,
• ochorenie srdca, vrátane upchatia ciev, ktoré by mohlo spôsobiť srdcový infarkt,
• máte oslabenú imunitu (schopnosť vášho imunitného systému bojovať proti infekciám je
znížená) alebo užívate lieky oslabujúce imunitu (napríklad lieky používané na liečbu alebo
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prevenciu odmietnutia orgánu a niektoré lieky používané na liečbu reumatoidnej artritídy,
roztrúsenej sklerózy, Crohnovej choroby alebo vredovej kolitídy).
• máte kontrolovaný prísun sodíka/draslíka alebo máte zníženú funkciu obličiek.
Váš lekár môže rozhodnúť, že Provenge pre vás nie je vhodný z jedného alebo viacerých týchto
dôvodov.

st
rá
ci
e

V prvý deň podania infúzie môže Provenge spôsobiť reakcie spojené s infúziou, napríklad:
• vysoká teplota, triaška, ťažkosti s dýchaním,
• nutkanie na vracanie alebo vracanie (nevoľnosť a vracanie),
• únava,
• zvýšená srdcová frekvencia, vysoký krvný tlak, nízky krvný tlak, mdloby.
Na zmiernenie týchto reakcií vám môže lekár odporučiť, aby ste približne 30 minút pred liečbou s
Provenge užili paracetamol a antihistamínový liek (liek proti alergii).

re

gi

Ak sa u vás počas infúzie vyskytnú závažné reakcie, lekár môže infúziu spomaliť alebo ju úplne
zastaviť. Podľa potreby vám môže podať aj iné lieky. Informujte lekára alebo zdravotnú sestru, ak sa
počas infúzie necítite dobre.
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Provenge je vyrobený konkrétne pre vás pomocou vašej vlastnej krvi a nik iný ho nesmie použiť.
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Provenge sa podrobuje viacerým skúškam, aby sa preukázala jeho sterilita. Keďže sa vám musí podať
krátko po jeho výrobe, konečné výsledky sterility nemusia byť vždy k dispozícii pred tým, ako vám
bude podaná infúzia Provenge. Ak konečné výsledky ukážu, že liek nebol sterilný, lekár bude
informovaný a vy budete dôkladne monitorovaný, či sa u vás nevyskytnú príznaky infekcie
a dostanete príslušnú liečbu.
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Kedy sa Provenge nesmie podávať
V niektorých prípadoch nemusíte byť schopný dostať naplánovanú infúziu Provenge. Dôvody môžu
byť rôzne, napríklad:
• ak sa vyskytol problém v čase odoberania buniek na výrobu Provenge,
• nedostatok buniek správneho typu na výrobu lieku,
• ak je produkt kontaminovaný,
• ak došlo k omeškaniu pri dodávke Provenge na kliniku, kde vám bude poskytnutá liečba,
• poškodenie lieku pri dodaní na kliniku, napríklad vak s produktom presakuje alebo ak bunky
vytvorili zhluky, ktoré nie je možné rozpustiť.
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Ak lekár v takýchto prípadoch rozhodne, že liečba bude pokračovať, zariadi ďalší odber vašich
krviniek (leukaferézu) a proces výroby sa zopakuje (pozri informácie o leukaferéze v časti 3). V
klinických štúdiách približne štvrtina pacientov vyžadovala viac ako 3 leukaferézy, aby mohli dostať
3 infúzie Provenge.

Li

Deti a dospievajúci
Provenge je určený na použitie len u dospelých mužov. Nesmie sa podávať deťom ani dospievajúcim
mladším ako 18 rokov.
Iné lieky a Provenge
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to
svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.
Provenge je určený na stimuláciu vášho imunitného systému a je preto nevhodné, aby ste boli liečený
s Provenge, ak súčasne užívate aj inú liečbu, ktorá by mohla ovplyvniť schopnosť imunitného
systému reagovať na Provenge, napr. imunosupresívne lieky, ako napríklad lieky používané na liečbu
alebo prevenciu odmietnutia orgánu a niektoré lieky používané na liečbu reumatoidnej artritídy,
roztrúsenej sklerózy, Crohnovej choroby alebo vredovej kolitídy.
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Ak je potrebné, aby ste počas liečby s Provenge boli zaočkovaný, poraďte sa najskôr so svojím
lekárom.
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Provenge je určený na použitie len u mužov. Účinky Provenge na mužskú plodnosť nie sú
v súčasnosti známe.
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Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Po podaní infúzie Provenge sa môžete cítiť unavený, zoslabnutý alebo pociťovať závrat, bolesť hlavy
alebo triašku. Ak sa to stane, neveďte vozidlá ani neobsluhujte žiadne stroje, kým sa nebudete cítiť
lepšie.

Ako používať Provenge
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Provenge obsahuje sodík a draslík
Tento liek obsahuje:
• približne 800 mg sodíka v jednej infúzii, čo sa musí zohľadniť u pacientov, ktorí majú
problémy so srdcom alebo kontrolovaný prísun sodíka.
• približne 45 mg draslíka v jednej infúzii, čo sa musí zohľadniť u pacientov so zníženou
funkciou obličiek alebo u pacientov, ktorí majú kontrolovaný prísun draslíka.
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Provenge môže podať iba lekár alebo zdravotná sestra, ktorí boli zaškolení na používanie tohto lieku.
Praktické informácie pre lekára alebo zdravotnú sestru týkajúce sa zaobchádzania s Provenge a jeho
podaním sa nachádzajú na konci tejto písomnej informácie.
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Keďže Provenge je vyrobený z vašich krviniek, vaše bunky sa odoberú približne 3 dni pred každou
naplánovanou infúziou. Tento postup trvá 3 až 4 hodiny (pozri nasledujúcu časť Kroky pred liečbou s
Provenge). Pred odberom vám vyšetria krv (pozri nasledujúcu časť Vyšetrenia).
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Kroky pred liečbou s Provenge
1. Prvým krokom vašej liečby s Provenge je odber vašich krviniek na výrobu vašej osobnej
infúzie Provenge. To zahŕňa proces, ktorý sa volá leukaferéza, ktorý pozostáva zo získania
bielych krviniek z krvi, väčšinou zo žíl na rukách. Na odber krvi z jednej ruky sa používa
prístroj, ten oddelí biele krvinky a zvyšok krvi vráti do vášho tela, väčšinou do druhej ruky.
Tento postup väčšinou trvá 3 – 4 hodiny. Musíte ho podstúpiť minimálne 3-krát približne 3
dni pred každou z 3 infúzií Provenge.
2. Druhým krokom je zaslanie vašich odobratých buniek do špeciálneho výrobného strediska,
kde sa zmiešajú s antigénom a pripravia sa na infúziu.
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Vyšetrenia
Pred dňom odberu alebo v deň odberu krviniek vám bude odobratá vzorka krvi na vyšetrenie krvného
obrazu. Týmto vyšetrením sa zistí, či máte dostatočný počet krviniek na bezpečné vykonanie
leukaferézy. Okrem toho sa krv vyšetrí aj na prítomnosť špecifických vírusov (napríklad HIV-1, HIV2, hepatitída B a hepatitída C). Toto vyšetrenie je zákonnou požiadavkou a má zabezpečiť, aby
zdravotníci, ktorí sa podieľajú na liečbe, mohli s vašou krvou bezpečne manipulovať. Počas liečby
musíte podstúpiť ďalšie vyšetrenia krvného obrazu v súlade s miestnymi predpismi alebo
celoštátnymi predpismi. Ak potrebuje viac informácii o vyšetrení krvi, informujte sa u vášho lekára
alebo zdravotnej sestry.
Ako sa Provenge podáva a trvanie liečby
Na zmiernenie možných reakcií na Provenge vám môže lekár odporučiť, aby ste približne 30 minút
pred infúziou užili paracetamol a antihistamínový liek.
Infúzia Provenge vám bude podaná nakvapkaním (formou infúzie) do niektorej žily (intravenózne
použitie).
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Spolu dostanete 3 infúzie Provenge, každú približne v intervale 2 týždňov.
Prvú infúziu Provenge dostanete približne 3 dni po odbere buniek a bude trvať približne 1 hodinu
(pozri aj 2. časť Upozornenia a opatrenia). Pred infúziou a počas nej budete monitorovaný. Ak je
z akéhokoľvek dôvodu potrebné infúziu Provenge prerušiť, lekár nebude môcť pokračovať v jej
podávaní, ak bol liek uskladnený pri izbovej teplote dlhšie ako 3 hodiny.
Po dokončení infúzie vás budú sledovať a monitorovať minimálne po dobu 30 – 60 minút. Po jej
uplynutí môžete ísť domov.
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Vaša liečba bude zahŕňať minimálne 6 návštev v zariadení na odber buniek alebo v zdravotníckom
zariadení. Možno bude potrebná jedna alebo viacero ďalších návštev, aby bolo možné krv pred
leukaferézou vyšetriť (podľa obvyklého postupu na klinike, kde sa liečite), alebo sa krv vyšetrí počas
návštevy na účely leukaferézy:
1. návšteva – odber krviniek (leukaferéza)
2. návšteva – podanie infúzie Provenge
3. návšteva – odber krviniek (leukaferéza)
4. návšteva – podanie infúzie Provenge
5. návšteva – odber krviniek (leukaferéza)
6. návšteva – podanie infúzie Provenge
Váš lekár vám poskytne plán odberu buniek a podania infúzií. Doplní to do vašej výstražnej karty
pacienta, ktorú si musíte so sebou priniesť na každú návštevu.
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Vynechanie ošetrenia
Je veľmi dôležité, aby ste sa na plánovanú návštevu dostavili na čas. Ak zmeškáte návštevu a infúziu
Provenge vám nebude možné podať, infúzia bude nepoužiteľná. Vás lekár spolu s vami naplánuje
nové návštevy na odber buniek a podanie infúzie.

Možné vedľajšie účinky Provenge
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Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej
sestry.
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Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Najzávažnejšie vedľajšie účinky sú uvedené ďalej v texte:
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Vedľajšie účinky spojené s infúziou
Počas infúzie alebo do 24 hodín po infúzii sa u vás môžu vyskytnúť veľmi časté príznaky, ako sú
triaška, horúčka, únava, pocit slabosti, bolesť hlavy, nutkanie na vracanie (nevoľnosť), vracanie,
bolesť svalov a závrat. Časté príznaky zahŕňajú odpadnutie, modré sfarbenie kože, pier alebo
nechtových lôžok z dôvodu nízkych hladín kyslíka v krvi, dýchavičnosť, vysoký alebo nízky krvný
tlak a ťažkosti s dýchaním.
Informujte lekára alebo zdravotnú sestru, ak sa u vás vyskytnú tieto príznaky, pretože môže byť
potrebné infúziu spomaliť alebo úplne zastaviť. Podľa potreby vám môžu podať aj iné lieky.

Ak sa u vás vyskytnú niektoré z nasledujúcich vedľajších účinkov niekoľko dní po podaní infúzie,
okamžite informujte lekára:
• dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním, závrat, vyrážka alebo horúčka.
Infekcia
Informujte svojho lekára, ak sa u vás po ošetrení s Provenge vyskytnú príznaky infekcie, napríklad
teplota alebo vysoká horúčka nad 38 °C, triaška, rýchly tlkot srdca, zrýchlené dýchanie, závrat pri
vstávaní, zmätenosť alebo nutkanie na vracanie/vracanie.
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Mozgová príhoda
Okamžite informujte lekára, ak náhle stratíte zrak v jednom oku, máte ťažkosti s rozprávaním,
pociťujete strnulosť alebo slabosť postihujúcu jednu stranu tela. Každý z týchto príznakov môže byť
známkou mozgovej príhody.
Infarkt
Okamžite informujte lekára, ak cítite bolesť na hrudi, bolesť v ľavom ramene alebo dýchavičnosť.
Každý z týchto príznakov môže byť známkou infarktu.
Ďalšie vedľajšie účinky Provenge zahŕňajú:
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Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 pacientov):
- bolesť,
- bolesti kĺbov alebo bolesť (artralgia),
- pocit pálenia, znížená citlivosť alebo nadmerná citlivosť (parestézia) v okolí pier, v ústach
alebo v rukách alebo nohách počas leukaferézy,
- svalové kŕče, bolesť na hrudníku a nízky krvný tlak počas leukaferézy (spôsobené liekom
(citrátom) podaným na prevenciu zrážania krvi),
- anémia (pokles potu červených krviniek) z dôvodu leukaferézy.
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Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 pacientov):
- ochorenie podobné chrípke,
- bolesť brucha,
- triaška,
- vyrážka vrátane vystúpenej svrbivej vyrážky (žihľavky) alebo svrbenie,
- nadmerné potenie,
- baktérie v krvi (bakteriémia),
- znížený cit pri dotyku alebo citlivosť (hypoestézia),
- zrútenie niektorej kosti v chrbtici (kompresia miechy),
- nepravidelný alebo zrýchlený tep,
- mozgová príhoda,
- prechodné príznaky mozgovej príhody,
- krv v moči,
- nepríjemné pocity na hrudi,
- pokles počtu krvných doštičiek v krvi z dôvodu leukaferézy.
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Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 zo 100 pacientov):
- ťažká infekcia krvi (sepsa),
- ťažká infekcia krvi z kontaminovaného katétra (katétrová sepsa),
- infekcia z kontaminovaného katétra (infekcia spojená s katétrom),
- infekcia kože v oblasti zavedenia infúzie,
- infarkt,
- príznaky infarktu,
- nárast určitého typu bielych krviniek, ktoré sa nazývajú eozinofily,
- reakcia v mieste podania infúzie (reakcia v mieste zavedenia infúznej hadičky).

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom
národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V*. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť
k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
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5.

Ako uchovávať Provenge

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Tento liek nepoužívajte po uplynutí dátumu a času exspirácie, ktoré sú uvedení na izolovanej nádobe
a infúznom vaku.
Vak uchovávajte v izolovanej nádobe, aby ste udržali správnu skladovaciu teplotu (2° C–8° C) až do
podania infúzie. Nádobu neuchovávajte v chladničke ani mrazničke.
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Liek sa po vybratí z izolovanej nádoby musí okamžite použiť. Ak sa nepoužije okamžite, doba
a podmienky použitia otvoreného lieku nesmú presiahnuť 3 hodiny pri izbovej teplote (25 °C).
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou. Keďže tento liek vám podáva kvalifikovaný lekár alebo
zdravotná sestra, sú zodpovední za správnu likvidáciu tohto produktu. Tieto opatrenia pomôžu chrániť
životné prostredie.
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Obsah balenia a ďalšie informácie
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Čo Provenge obsahuje
Liečivo sú autológne mononukleárne bunky periférnej krvi, aktivované pomocou PAP-GM-CSF
(kyslá prostatická fosfatáza – faktor stimulujúci kolónie granulocytov a makrofágov), s obsahom
minimálne 50 x 106 autológnych buniek CD54+.
Ďalšie zložky sú chlorid sodný, nátriumlaktát, chlorid draselný a chlorid vápenatý.
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Ako vyzerá Provenge a obsah balenia
Provenge je mierne zakalená disperzia, má krémovú až ružovú farbu a dodáva sa v plastovom vaku s
3 odbernými portami.

no
u

Každý vak Provenge obsahuje jednu individuálne pripravenú infúziu a obal sa otvorí až vtedy, keď
budete pripravený podrobiť sa ošetreniu. Váš lekár alebo zdravotná sestra overia, či sa vaše údaje
(meno a dátum narodenia) zhodujú s údajmi uvedenými na obale Provenge.
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Držiteľ rozhodnutia o registrácii
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Dendreon UK Limited
41 Chalton Street
Londýn, NW1 1JD
Spojené kráľovstvo
Tel: +44(0)20 7554 2222
Fax: +44(0)20 7554 2201
dendreonuk@dendreon.com

Li

Výrobca

PharmaCell
Oxfordlaan 70
NL-6229 EV, Maastricht
Holandsko
Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v
Ďalšie zdroje informácií
Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky
http://www.ema.europa.eu.
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Táto informácia pre používateľa je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ/EHP na webovej stránke
Európskej agentúry pre lieky.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nasledujúca informácia je určená len pre zdravotníckych pracovníkov:
Praktické informácie pre lekárskych alebo zdravotníckych pracovníkov týkajúce sa
zaobchádzania s infúznou disperziou Provenge a jej podávania
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Provenge sa musí podávať pod dozorom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou karcinómu prostaty a v
prostredí, v ktorom musí byť zabezpečená dostupnosť vybavenia na resuscitáciu.
Je dôležité, aby ste si pred podaním Provenge prečítali celý obsah tohto postupu.
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Dávka a priebeh liečby
Jeden vak obsahuje autológne mononukleárne bunky periférnej krvi, aktivované pomocou PAP-GMCSF (kyslá prostatická fosfatáza – faktor stimulujúci kolónie granulocytov a makrofágov), s obsahom
minimálne 50 x 106 autológnych buniek CD54+.
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Odporúčaný priebeh liečby je 3 dávky približne v 2-týždňových intervaloch. Každej dávke Provenge
predchádza štandardná leukaferéza približne 3 dni pred plánovaných dňom podania infúzie. Pred
prvou leukaferézou je potrebné vyšetriť kompletný krvný obraz (CBC). Doplňujúce vyšetrenia krvi sa
vykonávajú v súlade s miestnymi požiadavkami.
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Pokyny na zaobchádzanie
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Pred manipuláciou s Provenge alebo jeho podaním
• Provenge sa dodáva priamo do zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa má podať infúzia.
Infúzny vak je umiestnený v izolovanom polyuretánovom obale a zabalený v škatuli,
v ktorej sa dodáva. Izolovaný obal a gélové balíčky vo vnútri slúžia na zachovanie vhodnej
teploty pri preprave a pri uchovávaní Provenge až do podania infúzie. Neožarujte.
• Vonkajšiu škatuľu, v ktorej sa dodáva, otvorte a skontrolujte produkt a špecifické označenia
pacienta umiestnené v hornej časti izolovaného obalu. Izolovaný obal nevyberajte zo
škatule, v ktorej sa dodáva, ani neotvárajte veko izolovaného obalu, pokým pacient nie je
pripravený na infúziu.
• Provenge sa pripravuje z ľudskej krvi daného pacienta a nie je testovaný na pôvodcov
prenosných infekčných chorôb. Materiál pacienta z leukaferézy je testovaný na pôvodcov
prenosných infekčných chorôb v súlade s platnými miestnymi predpismi. Keďže Provenge
je autológny produkt, pozitívny výsledok testu nevylučuje výrobu produktu. Provenge preto
môže predstavovať riziko prenosu infekčných vírusov (vírus ľudskej imunodeficiencie HIV
1 a 2, hepatitída B a C) na zdravotníkov, ktorí s produktom manipulujú. Zdravotníci by
preto mali dodržiavať vhodné bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s materiálom z
leukaferézy alebo s Provenge.

Príprava infúzie
• Pri príprave infúzie dbajte na to, aby bolo zabezpečené aseptické zaobchádzanie.
Čo skontrolovať pred infúziou
• Musíte zabezpečiť, aby držiteľ rozhodnutia o registrácii doručil oznámenie o stave
koncového produktu obsahujúce identifikátory pacienta, dátum a čas exspirácie, stav
produktu (schválený na infúziu alebo zamietnutý).
• Je potrebné overiť, či sa identita pacienta zhoduje so základnými jedinečnými informáciami
o pacientovi uvedenými na vaku Provenge a v oznámení o stave koncového produktu.
• Ak je pacient pripravený na infúziu a dostali ste SCHVÁLENÉ oznámenie o stave
koncového produktu, vak Provenge vyberte z izolovaného obalu a skontrolujte, či
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nepresakuje, nevykazuje známky vonkajšieho poškodenia, neobsahuje cudzie častice alebo
zhluky/zrazeniny.
• Obsah vaku je mierne zakalený, má krémovú až ružovú farbu. Opatrne premiešajte a opäť
nechajte ustáliť obsah vaku, skontrolujte prítomnosť zhlukov a zrazenín. Malé zhluky
bunkového materiálu by sa mali rozplynúť opatrným manuálnym premiešaním.
• Ak vak Provenge presakuje, je poškodený alebo ak aj po opatrnom manuálnom zmiešaní vo
vaku zostávajú častice alebo zhluky, produkt nesmiete použiť.
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Podanie
• Infúzia musí začať pred uplynutím dátumu a času exspirácie uvedenom na oznámení o stave
koncového produktu a na označení vaku. Nepodávajte infúziu Provenge po uplynutí dátumu
exspirácie.
• Použiť sa má iba jeden z 2 portov s uzáverom. Pred podaním ho neotvárajte, aby nedošlo ku
kontaminácii.
• Provenge sa podáva ako infúzia približne po dobu 60 minút pomocou hrubej ihly vhodnej na
transfúziu červených krviniek. Periférny systém podania sa bežne používa v klinickej praxi
na transfúziu zložiek krvi. Na infúziu nepoužívajte bunkový filter. Je potrebné podať celý
obsah infúzneho vaku.
• Ak je potrebné infúziu Provenge prerušiť, nepokračujte v nej, ak bol infúzny vak
uchovávaný pri izbovej teplote (25 °C) dlhšie ako 3 hodiny.
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Po infúzii
• Po dokončení infúzie odstráňte špecifické označenie pacienta z infúzneho vaku a nalepte ho
do karty pacienta.
• Nepoužitý produkt alebo odpadový materiál zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
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DÔLEŽITÉ – Infúziu Provenge nepodávajte,
•
ak ste nedostali oznámenie o stave koncového produktu,
•
ak je oznámenie o stave koncového produktu označené nápisom ZAMIETNUTÝ,
•
ak uplynul dátum a čas exspirácie,
•
ak sa základné jedinečné informácie o pacientovi na infúznom vaku nezhodujú s údajmi
pacienta, u ktorého je plánované ošetrenie,
•
ak bola akýmkoľvek spôsobom porušená celistvosť produktu (infúzny vak je poškodený,
presakuje alebo vo vaku zostávajú častice/zhluky aj po opatrnom manuálnom pomiešaní).
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Čas použiteľnosti a špeciálne bezpečnostné opatrenia na uchovávanie
Čas použiteľnosti Provenge je 18 hodín v izolovanom obale, v ktorom sa dodáva do zdravotníckeho
zariadenia, kde sa bude podávať infúzia. Vak uchovávajte v izolovanej nádobe, aby ste udržali
správnu skladovaciu teplotu (2° C – 8° C) až do podania infúzie. Nádobu neuchovávajte v chladničke
ani mrazničke.
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Po odstránení izolovaného obalu Provenge okamžite použite. Ak ho nepoužijete okamžite, čas
uskladnenia počas používania a podmienky by nemali prekročiť 3 hodiny pri izbovej teplote (25 °C).
Likvidácia
Nepoužitý produkt alebo odpadový materiál zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
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