8ORWNDGRáąF]RQDGRRSDNRZDQLDLQIRUPDFMDGODXĪ\WNRZQLND
ADRIBLASTINA PFS, 2 mg/ml, UR]WZyUGRZVWU]\NLZDĔ
Doxorubicini hydrochloridum
1DOHĪ\XZDĪQLH]DSR]QDüVLĊ]WUHĞFLąXORWNLSU]HG zastosowaniem lekuSRQLHZDĪ]DZLHUDRQD
LQIRUPDFMHZDĪQHGODSDFMenta.
- 1DOHĪ\]DFKRZDüWĊXORWNĊDE\ZUD]LHSRWU]HE\PyFMąSRQRZQLHSU]HF]\WDü
- :UD]LHMDNLFKNROZLHNZąWSOLZRĞFLQDOHĪ\]ZUyFLüVLĊGROHNDU]D lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ĞFLĞOHRNUHĞORQHMRVRELH. NLHQDOHĪ\JRSU]HND]\ZDüLQQ\P. Lek PRĪH
zaszkoG]Lü innej osobieQDZHWMHĞOLREMDZ\jej FKRURE\VąWDNLHVDPH
- -HĞOLu pacjenta Z\VWąSLąMDNLHNROZLHNREMDZ\QLHSRĪąGDQH, w tym ZV]HONLHREMDZ\QLHSRĪąGDQH
niewymienione w tej XORWFHQDOHĪ\SRZLHG]LHüRW\P lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
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Co to jest lek ADRIBLASTINA PFS LZMDNLPFHOXVLĊJRVWRVXMH
Informacje waĪne przed zastosowaniem leku ADRIBLASTINA PFS
-DNVWRVRZDüOHN ADRIBLASTINA PFS
0RĪOLZHG]LDáDQLDQLHSRĪąGDQH
-DNSU]HFKRZ\ZDüOHNADRIBLASTINA PFS
=DZDUWRĞüRSDNRZDQLDLLnne informacje

1.

Co to jest lek ADRIBLASTINA PFS LZMDNLPFHOXVLĊJRVWRVXMH

Lek ADRIBLASTINA PFS zawiera jako substancjĊ czynQąGRNVRUXELF\QĊNWyUDjest cytotoksycznym
antybiotykiem ]JUXS\DQWUDF\NOLQRG]LDáDQLXSU]HFLZnowotworowym. Lek ten PRĪHE\üSRGDZDQ\
w monoterapii (jako jedyny lek) lub w SRáąF]HQLX z innymi lekami cytotoksycznymi.
Lek ADRIBLASTINA PFS MHVWZVND]DQ\ZOHF]HQLXQDVWĊSXMąF\FKW\SyZQRZRWZRUyZ
- RVWUDELDáDF]NDlimfoblastyczna
- RVWUDELDáDF]NDV]SLNowa
- ELDáDF]NLSU]HZOHNáH
- ]LDUQLFD]áRĞOLZD
- FKáRQLDNLQLH]LDUQLF]H
- szpiczak mnogi
- PLĊVDNLNRĞFLLWNDQHNPLĊNNLFK
- PLĊVDN(ZLQJD
- neuroblastoma
- PLĊVDNSUąĪNRZDQRNRPyUNRZ\
- guz Wilmsa
- rak piersi
- rak trzonu macicy
- rak jajnika
- QLHQDVLHQLDNRZ\QRZRWZyUMąGUD
- rDNJUXF]RáXNURNRZHJR
- UDNSĊFKHU]DPRF]RZHJR
- UDNSáXFD
- UDNĪRáąGND
- SLHUZRWQ\UDNZąWURERZRNRPyUNRZ\
- nowotwRU\JáRZ\LV]\L
- rak JUXF]RáXWDUczowego.
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2.

,QIRUPDFMHZDĪQHSU]HG zastosowaniem leku ADRIBLASTINA PFS

Kiedy nLHVWRVRZDüOHNXADRIBLASTINA PFS
 u pacjentów z XF]XOHQLHPQDGRNVRUXELF\QĊOXEQDNWyU\NROZLHN]SR]RVWDá\FKVNáDGQLNyZWHJR
leku (wymienionych w punkcie 6), inne antracykliny lub antracenodiony,
 u pacjentów ]GáXJRWUZDá\P]DKDPRZDQLHPF]\QQRĞFLV]SLNXNRVWQHJR,
 u pacjentów ]FLĊĪNąQLHZ\GROQRĞFLąZąWUREy,
 u pacjentów ]FLĊĪNąQLHZ\GROQRĞFLąPLĊĞQLDVHUFRZHgo,
 u pacjentów po niedawno przebytym zawale serca,
 u pacjentów ]FLĊĪNą DU\WPLą,
 u pacjentów po przebytym leczeniu maksymalnymi skumulowanymi dawkami doksorubicyny,
daunorubicyny, epirubicyny, idarubicyny i (lub) innymi antracyklinami i antracenodionami.
2VWU]HĪHQLDLĞURGNLRVWURĪQRĞFL
Stosowanie leku ADRIBLASTINA PFS powinQRE\ürozpoczĊWH SRXVWąSLHQLXRVWU\FKREMDZyZG]LDáDQLD
toksycznego zastosowanego ZF]HĞQLHMOHF]HQLDF\WRWRNV\F]nego.
3U]HGUR]SRF]ĊFLHPVWRVRZDQLDOHNXADRIBLASTINA PFS QDOHĪ\RPyZLüWR]OHNDU]HP.
x

/HNDU]SRZLQLHQRFHQLüF]\QQRĞüVHUFDRUD]NRQWURORZDüMąZWUDNFLHOHF]HQLDZFHOX
zmniejszenia U\]\NDZ\VWąSLHQLDFLĊĪNLHMQLHZ\GROQRĞFLVHUFD. Lekarz powinien QLH]Záocznie
przerwaü OHF]HQLHSRZ\VWąSLHQLXSLHUZV]\FKREMDZyZ]DEXU]HĔF]\QQRĞFLVHUFD. Ocena
F]\QQRĞFLVHUFDSRZLQQDE\üprzeprowadzana przez lekarza z zastosowaniem tej samej techniki
EDGDQLDSU]H]FDá\RNUHVREVHUZDFML 1DOHĪ\]DFKRZDüRVWURĪQRĞüVWRVXMąFlek
ADRIBLASTINA PFS u pacjentów z chorobami serca; z ZF]HĞQLHMV]ą lub równoczesną radioterapią
QDRNROLFHĞUyGSLHUVLD i (lub) okolicy osierdzia; z ZF]HĞQLHMV]ym leczeniem innymi
antracyklinami lub antracenedionami oraz równoczeĞnie stosXMąF\FK leki, które PRJąXSRĞOHG]Dü
kurF]OLZRĞüVHUFD OXEG]LDáDüNDUGLRWRNV\F]QLH QSWUDVWX]XPDE . 1DOHĪ\SRZLHG]LHüOHNDU]RZL
jeĞOLSDFMHQWSU]\MPXMHOXERVWDWQLRSU]\MPRZDáWUDVWX]XPDE OHNVWRVRZDQ\ZOHF]HQLX
QLHNWyU\FKQRZRWZRUyZ 7UDVWX]XPDEPRĪHSR]RVWDZDüZRUJDQL]PLHGRPLHVLĊF\ -DNRĪH
WUDVWX]XPDEPRĪHZSá\ZDüQDVHUFHQLHQDOHĪ\VWRVRZDüOHNXADRIBLASTINA PFS przez okres do
7 PLHVLĊF\SR]DNRĔF]HQLXSU]\MPRZDQLDWUDVWX]XPDEX-HĞOLOHNADRIBLASTINA PFS zostanie
]DVWRVRZDQ\SU]HGXSá\ZHPWHJRF]DVXF]\QQRĞü serca SRZLQQDE\üĞFLĞOHPRQLWRURZDQD.
']LHFLLPáRG]LHĪVąV]F]HJyOQLHQDUDĪRQHQDSRGZ\ĪV]RQHU\]\NRNDUGLRWRNV\F]QRĞFL. U kobiet
U\]\NRWRPRĪHE\üZLĊNV]HQLĪX PĊĪF]\]QLekarz powinien okresowo ]DOHFLüwykonanie
kontrolnych badaĔ serca w celu monitRURZDQLDW\FKG]LDáDĔ

x

ADRIBLASTINA PFS, tak jak inne OHNLF\WRWRNV\F]QHPRĪHSRZRGRZDü]DKDPRZDQLHF]\QQRĞFL
szpiku. 3U]HGNDĪG\PF\NOHPOHF]HQLDlekiem ADRIBLASTINA PFS RUD]SRGF]DVNDĪGHJRF\NOX
lekarz SRZLQLHQZ\NRQDü badania hematologiczne, w tym morIRORJLĊNUZLz rozmazem.
*áyZQ\PKHPDWRORJLF]Q\PG]LDáDQLHPWRNV\F]Q\Pleku ADRIBLASTINA PFS MHVW]DOHĪQDRG
dawki, odwracalna leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów we krwi obwodowej) i (lub)
neutropenia (zmniejszenie OLF]E\JUDQXORF\WyZRERMĊWQRFKáRQnych), przy Z\VWąSLHQLXktórych
OHNDU]SRZLQLHQRJUDQLF]\üGDZNĊOHNX

x

U pacjentów leczonych lekiem ADRIBLASTINA PFS RSLV\ZDQRZWyUQąELDáDF]NĊ.

x

Lek ADRIBLASTINA PFS PRĪHSRZRGRZDüZ\PLRW\=Z\NOHZNUyWFHSRSRGDQLXOHNXZ\VWĊSXMH
]DSDOHQLHEáRQĞOX]RZych i (lub) zapalenie jamy ustnej, które w FLĊĪNLFKSRVWDFLDFKSRNLONX
GQLDFKPRĪHSU]HMĞüZRZU]RG]HQLDEáRQĞOX]RZ\FK8 ZLĊNV]RĞFLSDFMHQWyZWRG]LDáDQie
QLHSRĪąGDQHXVWĊSXMHGRWU]HFLHJRW\JRGQLDOHF]HQLD8SDFMHQWyZ]RVWUąELDáDF]Ną
QLHOLPIDW\F]Qą RWU]\PXMąF\FKSROLFKHPLRWHUDSLĊVNáDGDMąFąVLĊ]leku ADRIBLASTINA PFS
i F\WDUDELQ\SRGDZDQ\FKSU]H]WU]\NROHMQHGQLPRĪHZ\VWąSLüRZrzodzenie i martwica
RNUĊĪQLF\0RĪHSURZDG]LüWRGR]DJUDĪDMąF\FKĪ\FLXSRZLNáDĔNUZRWRF]Q\FKOXELQIHNF\MQ\FK
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x

Przed rR]SRF]ĊFLHPOHF]HQLDOHNLHPADRIBLASTINA PFS oraz w trakcie leczenia, lekarz powinien
skontrolRZDü VWĊĪHQLHELOLUXELQ\ ZVXURZLF\8SDFMHQWyZ]H]ZLĊNV]RQ\PVWĊĪHQLHPELOLUXELQ\,
lek PRĪHE\üZROQLHMusuwany ]RUJDQL]PXF]HPXPRĪHWRZDU]\V]\üQDVLOHQLHjego ogólnych
G]LDáDĔWRNV\F]Q\FK8SDFMHQWyZW\FKlekarz powinien zastosowaü mniejsze dawki.

x

:Z\QLNXZVWU]\NQLĊFLD GRQLHZLHONLHJRQDF]\QLDNUZLRQRĞQHJROXESRZWDU]DMąF\FKVLĊ
ZVWU]\NQLĊüGRWHMVDPHMĪ\á\PRĪHGRMĞüGRVWZDUGQLHQLDĪ\á\3U]HVWU]HJDQie zalecanych
procedur podawania leku przez personel medyczny, pozwala zmQLHMV]\ü r\]\NRZ\VWąSLHQLD
]DSDOHQLDĪ\áOXE]DNU]HSRZHJR]DSDOHQLDĪ\áZPLHMVFXZVWU]\NQLĊFLD

x

Wynaczynienie leku ADRIBLASTINA PFS SRGF]DVZVWU]\NQLĊFLDGRĪ\OQHJRPRĪHVSRZRGRZDü
mLHMVFRZ\EyOFLĊĪNLHXV]NRG]HQLDWNDQHN SRZVWDZDQLHSĊFKHU]\FLĊĪNLH]DSDOHQLHWNDQNL
podskórnej) oUD]PDUWZLFĊ-HĪHOLSRGF]DVGRĪ\OQHJRpodawania leku ADRIBLASTINA PFS
Z\VWąSLąREMDZ\Z\QDF]\QLHQLDlekarz SRZLQLHQSU]HUZDüZOHZ.

x

Lek ADRIBLASTINA PFS PRĪHSRZRGRZDüKLSHUXU\NHPLĊ ]ZLĊNV]RQHVWĊĪHQLHNZDVX
moczowego we NUZL ZZ\QLNXQDVLORQHJRUR]NáDGXSXU\Q ]ZLą]NLD]RWRZHNWyU\FKJáyZQ\P
produktem metabolizmu jest kwas moczowy), który towarzyszy szybkiemu rozpadowi komórek
nowotworowych po podaniu F\WRVWDW\NX ]HVSyáOL]\JX]D 3RUR]SRF]ĊFLXOHF]HQLDOHNDU]
powinLHQRFHQLüVWĊĪHQLHNZDVXPRF]RZHJRSRWDVXIRVIRUDQXZDSQLDLNUHDW\QLQ\ZHNUZL

x

Lek ADRIBLASTINA PFS PRĪH]ZLĊNV]DüWRNV\F]QRĞüLQQHJROHF]HQLDSU]HFLZQRZRWZRURZHJR
Opisywano zaostrzenie Z\ZRáDQHJRSRGDQLHPcyklofosfamidu krwotocznegR]DSDOHQLDSĊFKHU]D
RUD]QDVLOHQLHKHSDWRWRNV\F]QRĞFL WRNV\F]QHJRG]LDáDQLDQDZąWUREĊ 6-merkaptopuryny.
2SLV\ZDQRUyZQLHĪG]LDáDQLDWRNV\F]QHZ\ZRáDQH QDSURPLHQLDQLHP GRW\F]ąFHPLĊĞQLD
sercowego, báRQĞOX]RZ\FKVNyU\LZąWURE\ 

Dzieci LPáRG]LHĪ
Lekarz PRĪH UR]ZDĪ\ü]DVWRVRZDQLHmniejszych GDZHNSRF]ąWNRZ\FKOXEGáXĪV]\FKRGVWĊSyZ
SRPLĊG]\F\NODPLVWRVXMąFOHNADRIBLASTINA PFS u dzieci.
Pacjenci ZSRGHV]á\PZLHNX
Nie PDNRQLHF]QRĞFL dostosowaniDGDZNLXRVyEZSRGHV]á\PZLHNX 65 lat). Lekarz PRĪH jednak
ro]ZDĪ\ü]DVWRVRZDQLHmniejszych GDZHNSRF]ąWNRZ\FKOXEGáXĪV]\FKRGVWĊSyZSRPLĊG]\F\NODPL.
Pacjenci z zaburzeniami F]\QQRĞFLZąWURE\
Lek ADRIBLASTINA PFS jest przeciwwskazany u pacjentów z FLĊĪNąQLHZ\GROQRĞFLą ZąWURE\.
8SDFMHQWyZ]H]ZLĊNV]RQ\PVWĊĪHQLHPELOLUXELQ\lekarz powinien UR]ZDĪ\ü]DVWRVRZDQLH
mniejszych dawek leku ADRIBLASTINA PFS.
Pacjenci z zaburzeniami F]\QQRĞFLQHUHN
1LHRFHQLDQRZSá\ZXleku na F]\QQRĞü nerek.
Lek ADRIBLASTINA PFS a inne leki
1DOHĪ\SRZLHG]LHüOHNDU]RZLRZV]\VWNLFKlekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, DWDNĪHROHNDFKNWyUHSDFMHQWSODQXMHSU]\MPRZDü.
Lek ADRIBLASTINA PFS VWRVXMHVLĊSU]HGHZV]\VWNLPZskojarzeniu z innymi lekami
cytotoksycznymi.
1LHNWyUHOHNLPRJąZSá\ZDüQDVWĊĪHQLHOHNXADRIBLASTINA PFS ZRUJDQL]PLH1DOHĪ\SRZLDGRPLü
OHNDU]DMHĞOLSDFMHQWVWRVXMHQDVWĊSXMąFHleki:
x fenobarbital – stosowany w leczeniu drgawek oraz nasennie,
x fenytoina – stosowana w leczeniu drgawek,
x ziele dziurawca zwyczajnego – VWRVRZDQHZOHF]HQLXGHSUHVMLLVWDQyZOĊNRZ\FK,
x cyklosporyna – stosowana w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu,
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x
x
x

EORNHU\NDQDáXZDSQLRZHJR (np. werapamil) – stosowane w leczeniu chRUyENUąĪHQLD
paklitaksel – stosowany w leczeniu nowotworów,
sorafenib – stosowany w leczeniu nowotworów.

&LąĪD, NDUPLHQLHSLHUVLą i ZSá\ZQDSáRGQRĞü
&LąĪD
-HĞOLSDFMHQWNDMHVWZ FLąĪ\OXENDUPLSLHUVLąSU]\SXV]F]DĪHPRĪHE\ü ZFLąĪ\ lub gdy planuje
dziecko, powinna SRUDG]LüVLĊOHNDU]D lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
1LHQDOHĪ\VWRVRZDüOHNXADRIBLASTINA PFS w czasie FLąĪ\6WZLHUG]RQR ĪHlek ten wywiera
WRNV\F]QHG]LDáDQLHQDSáyG KobietyNWyUHPRJą]DMĞüZFLąĪĊpowLQQ\VWRVRZDüVNXWHF]QHPHWRG\
antykoncepcji w trakcie leczenia lekiem ADRIBLASTINA PFS.
Karmienie piersią
Lek ADRIBLASTINA PFS przenika do mleka ludzkiego. Kobiety VWRVXMąFH ten lek QLHSRZLQQ\NDUPLü
SLHUVLą.
:Sá\ZQD SáRGQRĞü
U kobiet lek ADRIBLASTINA PFS PRĪH SRZRGRZDüQLHSáRGQRĞü, EUDNPLHVLąF]NL, przedwczesne
klimakterium2ZXODFMDLPLHVLąF]ND]Z\NOHZUDFDMąSR]DNRĔF]HQLXOHF]HQLD. 8PĊĪF]\]Qlek
ADRIBLASTINA PFS PRĪHXV]NDG]Dü chromosomy w plemnikach. Oligospermia (zbyt PDáD liczba
plemników w nasieniu) i azoospermia (FDáNRZLW\EUDNSOHPQLNyZZQDVLHQiu PRĪHE\üWUZDáD.
Liczba plemników w nasieniu PRĪHSRZUyFLüGRSUDZLGáRZHJRSR]LRPXZRNUHVLHNLONXODWSR
]DNRĔF]HQLXOHF]HQLD 0ĊĪF]\ĨQLSRGGDZDQLOHF]HQLXlekiem ADRIBLASTINA PFS SRZLQQLVWRVRZDü
skuteczne metody antykoncepcji.
Prowadzenie pojazdów i REVáXJiwanie maszyn
1LHSU]HSURZDG]RQREDGDĔQDGZSá\ZHPleku ADRIBLASTINA PFS QD]GROQRĞüSURZDdzenia
SRMD]GyZLREVáXJLZDQLDmaszyn.
Lek ADRIBLASTINA PFS zawiera sód
Lek ADRIBLASTINA PFS, 10 mg/5 ml (2 mg/ml) roztwór do wstrzykiwaĔ, zawiera 17,7 mg sodu
Jáywnego VNáDGQLND soli kuchennej) ZNDĪGHM fiolce 5 ml. Odpowiada to 0,9 % maksymalnej
zalecanej dobowej dawki sodu w diecie XRVyEGRURVá\FK
Lek ADRIBLASTINA PFS, 50 mg/25 ml (2 mg/ml) roztwór do wstrzykiwaĔ, zawiera 88,5 mg sodu
Jáywnego VNáDGQLND soli kuchennej) ZNDĪGHM fiolce 25 ml. Odpowiada to 4,4 % maksymalnej
zalecanej dobowej dawki sodu w diecie XRVyEGRURVá\FK
Lek ADRIBLASTINA PFS, 200 mg/100 ml (2 mg/ml) roztwór do wstrz\NLZDĔ, zawiera 354 mg sodu
(Jáywnego VNáDGQLND soli kuchennej) w NDĪGHM fiolce 100 ml. Odpowiada to 17,7 % maksymalnej
zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób doURVá\FK
3.

JDNVWRVRZDüOHNADRIBLASTINA PFS

Lek ADRIBLASTINA PFS SRZLQLHQE\üSRGDZDQ\Z\áąF]nie pod nadzorem lekarza posiadająFHJR
GRĞZLDGF]HQLHZVWRVRwaniu leczenia cytotoksycznego. Lek ADRIBLASTINA PFS SRGDMHVLĊw postaci
wOHZyZGRĪ\OQ\FK
Lekarz oNUHĞOLRGSRZLHGQLąGDZNĊGODNDĪGHJRpacjenta oraz GáXJRĞü leczenia. :LHONRĞüGDZNL
zostanie okUHĞORQDQDSRGVWDZLHVWDQX pacjenta, jego wagi i wzrostu. Na podstawie wagi i wzrostu
SDFMHQWDOHNDU]REOLF]\SRZLHU]FKQLĊFLDáDNWyUDEĊG]LHSRGVWDZąGRREOLF]HQLDGDZki.
&DáNRZLWDGDZNDleku ADRIBLASTINA PFS podawana w czasie jednego cyklu PRĪHVLĊUyĪQLü
w ]DOHĪQRĞFLRGZVND]DQLDRraz zastosowanego schematu OHF]HQLD QSOHNPRĪHE\ü podawany
w monoterapii lub MHGQRF]HĞQLHz innymi lekami cytotoksycznymi).
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Zastosowanie ZLĊNV]HMQLĪ]DOHFDQDGDZNLleku ADRIBLASTINA PFS
:]ZLą]NX]W\PĪHOHNEĊG]LHSRGDZDQ\SRGĞFLVáąNRQWUROąPHG\F]Qą]DVWRVRZDQLHZLĊNV]HMQLĪ
zalecana dawki wydaje VLĊPDáRSUDZGRSRGREQH=DVWRVRZDQLHZLĊNV]HMQLĪzalecana dawki leku
PRĪHSURZDG]LüGRFLĊĪNLHJR]DKDPRZDQLDF]\QQRĞFLV]SLNX]DEXU]HĔ zHVWURQ\XNáDGX
pokaUPRZHJRRUD]VHUFD NDUGLRWRNV\F]QRĞü 
3RPLQLĊFLe zastosowania leku ADRIBLASTINA PFS
:]ZLą]NX]W\PĪHOHNEĊG]LHSRGDZDQ\SRGĞFLVáąNRQWUROąPHG\F]QąSRPLQLĊFLHGDZNL wydaje
VLĊPDáRSUDZGRSRGREQH-HGQDNZUD]LHSRGHMU]HQLDSRPLQLĊFLDGDZNL leku naOHĪ\]DZV]H
SRLQIRUPRZDüRW\POHNDU]DOXESLHOĊJQLDUNĊ
Przerwanie stosowania leku ADRIBLASTINA PFS
2SU]HUZDQLXOHF]HQLDGHF\GXMHOHNDU]1LHQDOHĪ\SU]HU\ZDüOHF]HQLDEH]NRQVXOWDFML]OHNDU]HP
:UD]LHMDNLFKNROZLHNGDOV]\FKZąWSOLZRĞFL]ZLą]DQ\FK]Hstosowaniem tego lHNXQDOHĪ\]ZUyFLü
VLĊdo lekarza, farmaceuty lub pieOĊJQLDUNL
4.

0RĪOLZHG]LDáDQLDQLHSRĪąGDQH

Jak kDĪG\OHNlek ten PRĪHSRZRGRZDü G]LDáDQLDQLHSRĪąGDQHFKRFLDĪQLHXNDĪGHJRRQHZ\VWDSLą.
0RĪOLZHG]LDáDQLDQLHSRĪąGDQHRNUHĞORQRMDNRZ\VWĊSXMąFH
Bardzo F]ĊVWo (PRJąZ\VWąSLü F]ĊĞFLHM QLĪu 1 na 10 osób):
x ]DNDĪHQLH
x leukopenia ]PQLHMV]RQDOLF]EDNUZLQHNELDá\FK QHXWURSHQLD (zmniejszenie liczby
granulocytów obojĊWQRFKáRQQ\FK QLHGRNUZLVWRĞüPDáRSá\WNRZRĞü ]Pniejszenie liczby
Sáytek krwi)
x zmniejszenie áDNQLHQLD
x zapalenie EáRQ\ĞOX]RZHMOXEMDP\XVWQej, biegunka, wymioty, nuGQRĞFL
x erytrodystezja GáRQLRZR-podeszwowa (zespóáUĊND–stopa)á\VLHQLH
x JRUąF]NDRVáDELHQLHGUHV]F]H
x zmniejszenie frakcji wyrzutowej, nieSUDZLGáRZ\]DSLV(.*QLHSUDZLGáRZa DNW\ZQRĞü
DPLQRWUDQVIHUD]]ZLĊNV]HQLHPDV\FLDáD
&]ĊVWo (PRJą Z\VWąSLüQLHF]ĊĞciej QLĪX1 na 10 osób):
x posocznica
x zapalenie spojówek
x zastoinowa QLHZ\GROQRĞüVHUFDWDFK\NDUGLD]DWRNRZD (przyspieszenie rytmu serca)
x zapalenie SU]Há\NXEyl brzucha
x pokrzywka, wysypka, nadmierna pigmentacja skóry, nadmierna pigmentacja paznokci
x reakcja ZPLHMVFXZVWU]\NQLĊFLD
Niezbyt F]ĊVWo (PRJąZ\VWąSLüQLHF]ĊĞFLHMX 1 na 100 osób):
x zator
&]ĊVWRĞüQLHznana QLHPRĪHE\üRNUHĞORQDQDSRGVWDZLHGRVWĊSQ\FK danych):
x ostra ELDáDF]NDOLPIRF\WDUQDRVWUDELDáDF]NDV]SLNRZD
x reakcja anafilaktyczna QDJáDUHakcja alergiczna)
x odwodnienie, ]ZLĊNV]RQHVWĊĪHQLH kwasu moczowego we krwi
x zapalenie URJyZNL]ZLĊNV]RQHá]DZLHQLH
x blok przedsionkowo-komorowy, tachyarytmia, bORNRGQRJLSĊF]NDSU]HGVLRQNRZRkomorowego (Hisa)
x ZVWU]ąV, krwotok, zakr]HSRZH]DSDOHQLHĪ\á]DSDOHQLHĪ\á\XGHU]HQLDJRUąFD
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x
x
x
x

krwotok ]SU]HZRGXSRNDUPRZHJRQDGĪHUNLEáRQ\ĞOX]RZHMĪRáąGND]DSDOHQLHRNUĊĪQLF\
RGEDUZLHQLHEáRQ\ĞOX]Rwej
reakcja QDGZUDĪOLZRĞüQDĞZLDWáRZ\VWąSLHQLHRGF]\QX]DSDOQHJRVNyU\SRSRGDQLXleku
w PLHMVFXZF]HĞQLHMQDĞZLHWlanym, ĞZLąG, zaburzenia skóry
zmiana zabarwienia moczu
brak PLHVLąF]NL]PQLHMV]HQLHOLF]E\SOHPQLNyZEUDNSOHPQLNyZZQDVLHQLX
]áHsamopoczucie.

=JáDV]DQLH G]LDáDĔQLHSRĪąGDQ\FK
-HĞOLZ\VWąSLąMDNLHNROZLHNREMDZ\QLHSRĪąGDQHZ tym wszelkie objawy niepRĪąGDQHQLHZ\PLHQLRQH
ZXORWFHQDOHĪ\SRZLHG]LHüRW\POHNDU]RZLOXEIDUPDFHXFLHOXESLHOĊJQLDUFH']LDáDQLD
QLHSRĪąGDQHPRĪQD]JáDV]DüEH]SRĞUHGQLRdo DeparWDPHQWX0RQLWRURZDQLD1LHSRĪąGDQ\FK']LDáDĔ
3URGXNWyZ/HF]QLF]\FK8U]ĊGX Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
']LDáDQLDQLHSRĪąGDQHPRĪQD]JáDV]DüUyZQLHĪSRGPLRWRZLRGSRZLHG]LDOQHPXOXESU]HGVWDZLFLHORZL
podmiotu odpowiedzialnego.
']LĊNL]JáDV]DQLXG]LDáDĔQLHSRĪąGDQ\FKPRĪQDEĊG]LH]JURPDG]LüZLĊFHMLQIRUPDFji na temat
EH]SLHF]HĔVWZDVWRVRZDQLDOHNX
5.

-DNSU]HFKRZ\ZDüOHN ADRIBLASTINA PFS

/HNQDOHĪ\SU]HFKRZ\ZDüZPLHMVFXniewidocznym i QLHGRVWĊSQ\PGODG]LHFL
PU]HFKRZ\ZDüZWHPSHUDWXU]H&- 8°C. &KURQLüprzed ĞZLDWáem.
Nie stRVRZDü tego leku SRXSá\ZLHWHUPLQXZDĪQRĞFL]DPLHV]F]RQHJRQDetykiecie LSXGHáNXSR: EXP.
TermiQZDĪQRĞFLR]QDF]DRVWDWQLG]LHĔSRGDQHJRPLHVLąFD
/HNyZQLHQDOHĪ\Z\U]XFDüGRNDQDOL]DFMLani GRPRZ\FKSRMHPQLNyZQDRGSDGNL1DOHĪ\]DS\WDü
IDUPDFHXWĊ, jaNXVXQąülHNLNWyU\FKVLĊMXĪQLHXĪ\ZD7DNLHSRVWĊSRZDQLHSRPRĪHFKURQLü
ĞURGRZLVNR
6.

ZawaUWRĞüRSDNRZDQLDLinne informacje

Co zawiera lek ADRIBLASTINA PFS
6XEVWDQFMąF]\QQąOHNXMHVWGRNVRUXELF\Q\FKORURZRGRUHN (Doxorubicini hydrochloridum).
1 ml roztworu zawiera 2 mg doksorubicyny chlorowodorku.
3R]RVWDáHVNáDGQLNL to: sodu chlorek (patrz punkt 2 „Lek ADRIBLASTINA PFS zawiera sód”), woda
dRZVWU]\NLZDĔNZDVchlorowodorowy do ustalenia pH 3,0.
-DNZ\JOąGDOHNADRIBLASTINA PFS i co zawiera opakowanie
1 polipropylenowa fiolka RSRMHPQRĞFLPO5 ml lub 100 ml z przejrzystym, czerwonym roztworem
]DPNQLĊWDJXPRZ\PNRrkiem z aluminiowym kapslem LSODVWLNRZąQDNáDGNąZWHNWXURZ\PSXGHáNX
Podmiot odpowiedzialny
Pfizer Europe MA EEIG
Boulevard de la Plaine 17
1050 Bruxelles
Belgia
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Importer
Pfizer Service Company BVBA
Hoge Wei 10
B-1930 Zaventem
Belgia
W celu uzyskaniDEDUG]LHMV]F]HJyáRZ\FKinformacji GRW\F]ąF\FKWHJROHNX, QDOHĪ\]ZUyFLüVLĊ
do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Pfizer Polska Sp. z o.o.
tel. 22 335 61 00
Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------InformacjHSU]H]QDF]RQHZ\áąF]QLHGODIDFKRZHJRSHUVRnelu medycznego
DoksRUXELF\QĊ SRGDMHVLĊZSRVWDFi wlewów GRĪ\OQ\FKRoztwór doksorubicyny jest nieaktywny po
podaniu doustnym, nie powinieQE\üWDNĪHSRGDZDQ\GRPLĊĞQLRZROXEGRNDQDáRZR
&DáNRZLWDGDZNDGRNVRUXELF\Q\QDF\NOPRĪHVLĊUyĪQLüZ]DOHĪQRĞFL od wskazania oraz
zastosowanego schematu leczenia QSOHNPRĪHE\üSRGDZDQ\ZPRQRWHUDSLLOXEZ skojarzeniu
z innymi lekami cytotoksycznymi).
DoNVRUXELF\QĊQDOHĪ\SRGDZDüZHZOHZLHGRĪ\OQ\PZUR]WZRU]HVRGXFKORUNXOXE
roztworze glukozy przez okres nie krótszy niĪ 3 minuty i QLHGáXĪV]\QLĪminut w celu ograniczenia
ryzyka zakrzepicy lub Z\QDF]\QLHQLDSR]DĪ\lnego1LH]DOHFDVLĊpodawania produktu w szybkich
ZVWU]\NQLĊFLDFKGRĪ\OQ\FK EROXV ]HZ]JOĊGXQDU\]\NRZ\QDF]\QLHQLDGRNWyUHJRPRĪHGRMĞü
nawet w przypadku prawidáRZHJRZNáXFLDGRĞZLDWáDQDF]\QLDĪ\OQHJRSRWZLHUG]RQHJRDVSLUDFMą
krwi.
Schematy ze standDUGRZąGDZNąSRF]ąWNRZą
W przypadku stosowania doksorubicyny w PRQRWHUDSLL]DOHFDQDVWDQGDUGRZDGDZNDSRF]ąWNRZD
w jednym cyklu u doroVá\FKZ\QRVL-90 mg/m2 powieU]FKQLFLDáD&DáNRZLWDGDZNDSRF]ąWNRZD
w jednym cyklu PRĪH]RVWDü podana w postaci dawki pojedynczej lub podzieloneMZFLąJX
3 kolejnych dni lub w 1. i 8. dniu cyklu. W przypadku SUDZLGáRZHJRXVWĊSRZDQLDREMDZyZ
toksycznego G]LDáDQLDSUoduktu (dotyczy to ]ZáDV]F]D]DKDPRZDQLDF]\QQRĞFLV]SLNXNRVWQHJR
i ]DSDOHQLDEáRQ\ĞOX]RZHMMDP\XVWQHM NDĪdy cykl leczenia nDOHĪ\SRZWDU]DüFR-4 tygodnie.
:\ND]DQRĪHVNXWHF]QHMHVWUyZQLHĪSRGDZDQLHGRNVRUXELF\Q\ZHGáXJVFKHPDWX-20 mg/m2 pc.
ra]QDW\G]LHĔ:SU]ypadku stosowania doksorubicyny MHGQRF]HĞQLH z innymi lekami
cytotoksycznymi o potencjalnie podobnej toksycznoĞFL]DOecana dawka w jednym cyklu wynosi od 30
do 60 mg/m2 pc.
/HF]HQLHX]XSHáQLDMąFHXSDFMHQWHN]UDNLHPSLHUVL
W GXĪ\PUandomizowanym badaniu przeprowadzonym w ramach Narodowego Projektu Leczenia
8]XSHáQLDMąFHgo Raka Piersi i Jelita (ang. National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project,
NSABP) B-15 ]XG]LDáHPpacjentek z rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania
z przerzutami do ZĊ]áyZ FKáRQQ\FKVWRVRZDQR schemat leczenia skojarzonego AC (doksorubicyna
60 mg/m2 pc. i cyklofosfamid 600 mg/m2 pc.), podawanego GRĪ\OQLHZGQLXNDĪGHJR]dniowych cyklów leczenia. Zastosowano cztery cykle.
Modyfikacje dawki
NiHZ\GROQRĞüZąWURE\
Zaleca VLĊzmniejszenie dawki XSDFMHQWyZ]QDVWĊSXMąF\PLZ\QLNDPLEDGDĔEiochemicznych
w osoczu:
 bilirubina od 1,2 do 3 mg/dl: 50% ]DOHFDQHMGDZNLSRF]ąWNRZHM
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 bilirubina > 3 mg/dl: 25% ]DOHFDQHMGDZNLSRF]ąWNRZHM
Doksorubicyny nie naOHĪ\SRGDZDüXSDFMHQWyZ]FLĊĪNąQLHZ\GROQRĞFLą ZąWURE\
Inne szczególne populacje
0RĪQDUR]ZDĪ\ü]DVWRVRZDQLHzredukowanych dawek począWNRZ\FKOXEGáXĪV]\FKRGVWĊSyZ
SRPLĊG]\F\NODPLu pacjentów, którzy byli poddani systemowej terapii przeciwnowotworowej lub
radioterapii, dzieci, SDFMHQWyZZSRGHV]á\PZLHNXSDFMHQWyZRW\á\FKOXESDFMHQWyZ]QDFiekami
nowotworowymi w szpiku kostnym.
Nie QDOHĪ\ PLHV]Dü produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi1DOHĪ\XQLNDüNRQWDNWX
z roztworami zasadowymiJG\ĪPRĪHWRGRSURZDG]LüGRhydrolizy doksorubicyny. NLHQDOHĪ\
PLHV]Düdoksorubicyny z heparyną]HZ]JOĊGXQDQLH]JRGQRĞüFKHPLF]QąNWyUDPRĪHSURZDG]LüGR
Z\WUąFDQLDRVDGX
1LHQDOHĪ\PLHV]DüGRNVRUXELF\Q\]IOXRURXUDF\OHP QSZW\PVDP\PZRUNXGRiQIX]MLGRĪ\OQHMOXE
SU]H]áąF]nik Y przewodu do inIX]MLGRĪ\OQHM ]HZ]JOĊGXQD]JáDV]DQąQLH]JRGQRĞüW\FKOHNyZNWyUD
moĪHSURZDG]LüGRZ\WUąFDQLDRVDGX-HĪHOL]DOHFDQHMHVWVNRMDU]RQHVWRVRZDQLHGRNVRUXELF\Q\
z IOXRURXUDF\OHP]DOHFDVLĊSU]HSáXNDQLH pr]HZRGXGRLQIX]MLGRĪ\OQHMSRPLĊG]\SRGDQLHPW\FK
leków.
3U]HFKRZ\ZDQLHUR]WZRUXGRZVWU]\NLZDĔZORGyZFHPRĪHSRZRGRZDüSU]HMĞFLHleku w pRVWDüĪelu.
ĩHOSRZUDFDGRSRVWDFLOHNNRNOHLVWHMDQDVWĊSQLHGRSRVWDFLUR]WZRUXSRGZyFKGRPDNV\PDOQLH
czterech godzinach w temperaturze pokojowej (15°C - 25°C).
Wszelkie niewykorzystane resztki leku lub jegRRGSDG\QDOHĪ\XVXQąü]Jodnie z lokalnymi
przepisami.
=DOHFDVLĊSU]HVWU]HJDQLHQDVWĊSXMąF\FK]DVDGEH]SLHF]HĔVWZDGRW\F]ąF\FKZV]\VWNLFKOHNyZ
przeciwnowotworowych:
 Personel powinien b\üSU]HV]NRORQ\Z]DNUHVLHSUDZLGáRZHMWHFKQLNLSU]\JRWRZ\ZDQLD
i podawania leku.
 Kobiety ciĊĪDUQHQLHSRZLQQ\ wykonyZDüĪDGQ\FKF]\QQRĞFL]ZLą]DQ\FK]SRGDZDQLHPleku.
 3UDFRZQLF\PDMąF\NRQWDNW]GRNVRUXELF\QąSRZLQQLXĪyZDüRG]LHĪ\RFKURQQHMRNXODUyZ
fartuchów, jednorazow\FKUĊNDZLF]HNLPDVHN
 6SRU]ąG]DQLHUR]WZRUXGRZOHZXSRZLQQRRGE\ZDüVLĊZVSHFMDOQLHGR tego przeznaczonym
SRPLHV]F]HQLX QDMOHSLHMZNRPRU]H]ODPLQDUQ\PSU]HSá\ZHPSRZLHWU]D 3RZLHU]FKQLDGRSUDFy
powLQQDE\ü]DEH]SLHF]RQDMHGQRUD]RZ\PFKáRQQ\PSDSLHUHP]SODVWLNRZąZDUVWZąRFKURQQą
 Wszystkie mDWHULDá\]DVWRVRZDQHGRSrzygotowania, podania leku RUD]XVXZDQLDSR]RVWDáRĞFL
w W\PUĊNDZLF]NLSRZLQQ\E\üXPLHV]F]RQHZVSHFMDOQ\FKRSDNRZDQLDFKSU]eznaczonych do
SU]HFKRZ\ZDQLDĞURGNyZ wysokiego ryzyka i przekazane do zniszczenia w bardzo wysokiej
temperaturze.
 W razie przypadkowego zanieczyszczenia lekiemSU]HGPLRW\QDOHĪ\XP\üUR]WZRUHP
SRGFKORU\QXVRGX  DQDVWĊSQLHRSáXNDüGXĪąLORĞFLąZRG\
 WszysWNLH]DVWRVRZDQHPDWHULDá\KLJLHQLF]QHSRZLQQ\E\ü ]QLV]F]RQHZZ\ĪHMZ\PLHQLRQ\
sposób.
 W razie przypadkowego kontaktu leku ]HVNyUąQDOHĪy dobrzHRF]\ĞFLüVNyUĊGXĪąLORĞFLąZRG\
z P\GáHPOXEUR]WZRUHPGZXZĊJODQXVRGX1LHQDOHĪ\F]\ĞFLüVNyU\szczoteczNą
 W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami, QDOHĪ\RGFK\OLüSRZLHNĊLSáXNDüRF]\GXĪą
LORĞFLąZRG\SU]H]FRQDMPQLHMPLQXW3U]HSáXNDüUR]WZRUHPGZXZĊJODQXVRGX1DVWĊSQLH
QDOHĪ\SRUDG]LüVLĊOHNDU]D
 3R]GMĊFLXUĊNDZLF]HNQDOHĪ\]DZV]Hm\üUĊFH
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