B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołczona do opakowania: informacja dla pacjenta
Atriance 5 mg/ml roztwór do infuzji
nelarabina
Niniejszy produkt leczniczy b dzie dodatkowo monitorowany. Umoliwi to szybkie
zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczestwie. Uytkownik leku te moe w tym pomóc,
zgłaszajc wszelkie działania niepo dane, które wyst piły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzie si ,
jak zgłasza działania niepodane – patrz punkt 4.
Naley uwanie zapozna si z treci ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa zawiera ona
informacje wane dla pacjenta.
Naley zachowa t ulotk, aby w razie potrzeby móc j ponownie przeczyta.
W razie jakichkolwiek wtpliwoci nale y zwróci! si" do lekarza lub farmaceuty.
Lek ten przepisano #ci$le okre%lonej osobie. Nie nale&y go przekazywa' innym.
Lek mo(e zaszkodzi) innej osobie, nawet je*li objawy jej choroby s+ takie same.
Je,li u pacjenta wyst-pi. jakiekolwiek objawy niepo/0dane, w tym wszelkie objawy
niepo12dane niewymienione w ulotce, nale3y powiedzie4 o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Patrz punkt 4.
Spis tre5ci ulotki:
1.
Co to jest lek Atriance i w jakim celu si6 go stosuje
2.
Informacje wa7ne przed zastosowaniem leku Atriance
3.
Jak stosowa8 Atriance
4.
Mo9liwe działania niepo:;dane
5.
Jak przechowywa< Atriance
6.
Zawarto=> opakowania i inne informacje
1.

Co to jest lek Atriance i w jakim celu si? go stosuje

Atriance zawiera nelarabin@, która naleAy do grupy leków zwanych lekami przeciwnowotworowymi,
stosowanych w chemioterapii majBcej na celu zniszczenie niektórych rodzajów komórek
nowotworowych.
Lek Atriance jest stosowany w leczeniu pacjentów:
•
z rodzajem białaczki, zwanym ostrC białaczkD limfoblastycznE T-komórkowF. Białaczka
powoduje nadmierne zwiGkszenie liczby krwinek białych. We krwi lub innych tkankach moHe
siI pojawiJ zbyt wiele krwinek białych. Rodzaj białaczki zaleKy od rodzaju białych krwinek,
które sL głównie objMte procesem chorobowym. W tym przypadku sN to komórki zwane
limfoblastami.
•
z rodzajem chłoniaka, zwanym chłoniakiem limfoblastycznym T-komórkowym. Chłoniak ten
wywoływany jest przez nagromadzenie limfoblastów, bOdPcych typem krwinek białych.
W przypadku jakichkolwiek pytaQ dotyczRcych swojej choroby naleSy zwróciT siU do lekarza.
2.

Informacje waVne przed zastosowaniem leku Atriance

U pacjenta (lub u leczonego dziecka) nie wolno stosowaW leku Atriance
•
jeXeli pacjent (lub leczone dziecko) ma uczulenie na nelarabinY lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkie 6).
OstrzeZenia i [rodki ostro\no]ci
Podczas stosowania leku Atriance zgłaszano ci^_kie działania niepo`adane ze strony układu
nerwowego. Objawy mogb dotyczyc stanu psychicznego (np. zmdczenie) lub fizycznego (np. drgawki,

uczucie dretwienia lub mrowienia, osłabienie i porafenie). Lekarz bgdzie regularnie kontrolował
stan pacjenta w zakresie tych objawów podczas leczenia (patrz równieh punkt 4 “Moiliwe
działania niepojkdane”).
Przed zastosowaniem tego leku nalely równiem poinformowan lekarza:
•
jeoeli u pacjenta (lub u leczonego dziecka) wystppujq choroby nerek lub wrtroby. Mose
byt konieczne dostosowanie dawki leku Atriance.
•
jeueli u pacjenta (lub u leczonego dziecka) dokonano w ostatnim czasie lub planowane jest
szczepienie z uvyciem szczepionki zawierajwcej xywe drobnoustroje (na przykład szczepionka
przeciw poliomyelitis, ospie wietrznej, durowi brzusznemu).
•
jeyeli u pacjenta (lub u leczonego dziecka) wystzpuj{ jakiekolwiek zaburzenia krwi (na
przykład niedokrwisto|}).
Badania krwi podczas leczenia
Podczas leczenia lekarz prowadz~cy powinien regularnie wykonywa u pacjenta badania krwi w celu
wykrycia moliwych zaburze krwi, które były zwizane ze stosowaniem leku Atriance.
Pacjenci w podeszłym wieku
Pacjenci w podeszłym wieku mog by bardziej wra liwi na działania niepodane ze strony układu
nerwowego (patrz wykaz podany wyej pod punktem „Ostrzeenia i rodki ostronoci”). W trakcie
leczenia lekarz prowadzcy bdzie regularnie sprawdzał, czy u pacjenta nie wystpuj te objawy.
Naley poinformowa lekarza w przypadku wystpienia tych okolicznoci.
Atriance a inne leki
Naley powiedzie lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a take o lekach, które pacjent planuje przyjmowa. Dotyczy to równie
preparatów ziołowych lub leków zakupionych samodzielnie, które wydawane s bez recepty.
Naley poinformowa lekarza w przypadku rozpoczcia stosowania innych leków podczas stosowania
leku Atriance.
Cia, karmienie piersi i wpływ na płodno¡¢
Lek Atriance nie jest zalecany do stosowania u kobiet w ci£¤y. Mo¥e on uszkodzi¦ dziecko w
przypadku pocz§cia przed, w trakcie lub wkrótce po zako¨czeniu leczenia. Zaleca si©, aby omówiª z
lekarzem zagadnienie stosowania odpowiedniej metody zapobiegania ci«¬y. Nie naley próbowa®
zaj¯° w ci±²³/zosta´ ojcem dziecka dopóki lekarz nie stwierdzi, µe jest to bezpieczne.
M¶·czy¸ni, którzy planuj¹ zostaº ojcem dziecka, powinni zasi»gn¼½ porady lekarza w zakresie
planowania rodziny. Je¾eli partnerka pacjenta otrzymuj¿cego lek Atriance zajdzie w ciÀÁÂ, naleÃy
natychmiast powiadomiÄ o tym lekarza.
Brak danych dotyczÅcych przenikania leku Atriance do mleka kobiecego. W przypadku stosowania
leku Atriance pacjentka musi przerwaÆ karmienie piersiÇ. Przed zastosowaniem kaÈdego leku naleÉy
poradziÊ siË lekarza.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Atriance moÌe powodowaÍ sennoÎÏ, zarówno w trakcie leczenia jak i kilka dni po jego
zakoÐczeniu. JeÑli pacjent czuje siÒ zmÓczony lub osłabiony, nie powinien prowadziÔ pojazdów,
obsługiwaÕ Öadnych urz×dzeØ mechanicznych ani nie posługiwaÙ siÚ narzÛdziami.
Atriance zawiera sód
Ten lek zawiera co najmniej 23 mg sodu na dawkÜ. NaleÝy o tym pamiÞtaß, jeàli pacjent stosuje dietá
z kontrolâ podaãy sodu.

3.

Jak stosowaä Atriance

Stosowana dawka leku Atriance jest uzaleåniona od:
•
pola powierzchni ciała pacjenta (lub leczonego dziecka) (które jest obliczane przez lekarza
na podstawie wzrostu i masy ciała).
•
wyników badaæ krwi przeprowadzonych przed rozpoczçciem leczenia.
Doroèli i młodzieé (w wieku 16 lat i powyêej)
Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 1500 mg/m2 powierzchni ciała na dobë.
Lekarz lub pielìgniarka podaje dawkí leku Atriance w postaci infuzji doîylnej (kroplówki).
Kroplówka jest zazwyczaj podawana do ïyły koðczyny górnej w czasie około 2 godzin.
Infuzja doñylna (kroplówka) podawana jest raz na dobò w 1., 3. i 5. dniu leczenia. Podawanie
leku w ten sposób powtarzane jest zazwyczaj co trzy tygodnie. Sposób leczenia moóe zostaô
zmieniony w zaleõnoöci od wyników przeprowadzanych regularnie bada÷ krwi. Lekarz zadecyduje, ile
cykli leczenia potrzebuje pacjent.
Dzieci i młodzieø (w wieku 21 lat i poniùej)
Zalecana dawka wynosi 650 mg/m2 powierzchni ciała na dobú.
Lekarz lub pielûgniarka podaje pacjentowi (lub leczonemu dziecku) odpowiedniü dawký leku
Atriance w postaci infuzji doþylnej (kroplówki). Kroplówka jest zazwyczaj podawana do ÿyły
koczyny górnej w czasie około 1 godziny.
Pacjent (lub leczone dziecko) otrzymuje infuzj doyln (kroplówk ) raz na dob przez 5 dni.
Podawanie leku w ten sposób powtarzane jest zazwyczaj co trzy tygodnie. Sposób leczenia moe
zosta zmieniony w zaleno ci od wyników przeprowadzanych regularnie bada krwi. Lekarz
zadecyduje, ile cykli leczenia potrzebuje pacjent.
Przerywanie leczenia lekiem Atriance
Lekarz zdecyduje kiedy nale y przerwa leczenie.
W razie jakichkolwiek dalszych w tpliwoci zwizanych ze stosowaniem tego leku, naley zwróci
si do lekarza lub farmaceuty.
4.

Moliwe działania niepodane

Jak kady lek, lek ten moe powodowa działania niepodane, chocia nie u kadego one wystpi.
Wikszo ! działa" niepo#$danych zgłaszanych podczas stosowania leku Atriance wyst%powała u
dorosłych, dzieci i młodzie&y. Niektóre działania niepo'(dane były cz)*ciej zgłaszane u dorosłych.
Nie jest znana przyczyna tej ró+nicy.
W przypadku w,tpliwo-ci nale.y zwróci/ si0 do lekarza.
Najci12sze działania niepo34dane
Mog5 wyst6pi7 cz89ciej ni: u 1 na 10 pacjentów otrzymuj;cych lek Atriance.
•
Objawy zaka<enia. Lek Atriance mo=e zmniejsza> ilo?@ białych krwinek i zmniejszaA
odpornoBC na zakaDenia (w tym zapalenie płuc). MoEe to nawet powodowaF zagroGenie Hycia.
Objawy zakaIenia obejmujJ:
gorKczkL
powaMne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia
objawy miejscowe, np. ból gardła, ból w jamie ustnej lub dolegliwoNci ze strony dróg
moczowych (takie jak pieczenie podczas oddawania moczu, które moOe byP objawem

zakaQenia dróg moczowych)
NaleRy natychmiast skontaktowaS siT z lekarzem prowadzUcym, jeVli wystWpi którykolwiek z
powyXszych objawów. W takim przypadku zostanie wykonane badanie krwi w celu potwierdzenia
ewentualnego zmniejszenia liczby białych krwinek.
Inne bardzo czYste działania niepoZ[dane
Mog\ wyst]pi^ cz_`ciej nia u 1 na 10 pacjentów otrzymujbcych lek Atriance.
•
Zmiany czucia w obrcbie dłoni lub stóp, osłabienie siły mideniowej objawiajfce sig trudnohcii
we wstawaniu z krzesła lub trudnojciami w chodzeniu (neuropatia obwodowa); zmniejszenie
wrakliwolci na delikatny dotyk lub niewielki ból, zaburzenia czuciowe, takie jak pieczenie,
mrowienie, uczucie pełzania na skórze.
•
Uczucie ogólnego osłabienia i zmmczenia (przemijajnca niedokrwistoop). W niektórych
przypadkach moqe byr konieczne przetoczenie krwi.
•
Nieadekwatne siniaczenie lub krwawienie, spowodowane zmniejszeniem ilosci krwinek
odpowiedzialnych za krzepnitcie krwi. Moue to prowadziv do obfitego krwawienia po
stosunkowo niewielkich zranieniach, takich jak niewielkie skaleczenie. Rzadko mowe dochodzix
nawet do ciyzszego krwawienia (krwotoku). Nale{y poradzi| si} lekarza jak zminimalizowa~
ryzyko krwawienia.
•
Uczucie sennoci; ból głowy; zawroty głowy.
•
Zadyszka, trudnoci w oddychaniu; kaszel.
•
Uczucie mdłoci (nudnoci); wymioty; biegunka; zaparcie
•
Ból mini.
•
Opuchni cie czci ciała spowodowane nagromadzeniem zwikszonej iloci płynu (obrzki).
•
Podwyszona temperatura ciała (gorczka); zmczenie; uczucie osłabienia/utraty sił.
Naley poinformowa lekarza, jeli który z tych objawów stanie si uciliwy.
Czste działania niepodane
Mog wystpi nie czciej ni u 1 na 10 pacjentów otrzymujcych lek Atriance:
•
Gwałtowne, niekontrolowane skurcze mi ni, cz¡sto z towarzysz¢c£ utrat¤ przytomno¥ci, co
mo¦e by§ spowodowane napadem padaczkowym (drgawki).
•
Niezr¨czno©ª i utrata koordynacji ruchów zaburzaj«ce równowag¬, chodzenie, ruchy koczyn i
gałek ocznych lub mow®.
•
Niezamierzone, rytmiczne potrz¯sanie jedn° lub wieloma ko±czynami (dr²enia).
•
Osłabienie siły mi³´niowej (moµe by¶ zwi·zane z neuropati¸ obwodow¹ – patrz powyºej), ból
stawu, ból pleców, bóle dłoni i stóp, w tym uczucie mrowienia i dr»twienia.
•
Obni¼enie ci½nienia krwi.
•
Utrata masy ciała i utrata apetytu (anoreksja); bóle brzucha, ból w jamie ustnej, owrzodzenia
lub zapalenie jamy ustnej.
•
Zaburzenia pami¾ci, uczucie dezorientacji; niewyra¿ne widzenie; zaburzenie lub utrata smaku
(dysgeusia).
•
Nagromadzenie płynu wokół płuc, prowadzÀce do wystÁpienia bólu w klatce piersiowej i
trudnoÂci w oddychaniu (wysiÃk opłucnowy); ÄwiszczÅcy oddech
•
ZwiÆkszenie iloÇci bilirubiny we krwi, co moÈe powodowaÉ zaÊółcenie skóry i ospałoËÌ.
•
ZwiÍkszenie aktywnoÎci enzymów wÏtrobowych.
•
ZwiÐkszenie stÑÒenia kreatyniny we krwi (objaw choroby nerek, która moÓe prowadziÔ do
zmniejszenia czÕstoÖci oddawania moczu).
•
Uwolnienie zawarto×ci komórek nowotworowych (zespół rozpadu guza), co moØe byÙ
dodatkowym obciÚÛeniem dla organizmu. Objawy poczÜtkowe obejmujÝ nudnoÞci, wymioty,
zadyszkß, nieregularne bicie serca, zmàtnienie moczu, ospałoáâ i/lub towarzyszãcy dyskomfort.
Jeäli objawy te wyståpujæ, to zdarza siç to najczèéciej w po podaniu pierwszej dawki. Lekarz
zastosuje odpowiednie postêpowanie w celu zminimalizowania ryzyka takiego zdarzenia.
•
Zmniejszenie stëìenia niektórych substancji we krwi:
zmniejszenie stíîenia wapnia, co moïe powodowað kurcze miñòni, skurcze w obróbie
jamy brzusznej
zmniejszenie stôõenia magnezu, co moöe powodowa÷ osłabienie siły miøùniowej,
dezorientacjú, gwałtowne ruchy, podwyûszenie ciünienia krwi, zaburzenia rytmu serca i

osłabienie odruchów w przypadku bardzo znacznego zmniejszenia stýþenia magnezu we
krwi.
zmniejszenie stÿenia potasu mogce spowodowa uczucie osłabienia
zmniejszenie st enia glukozy, co moe spowodowa nudnoci, pocenie si, osłabienie,
omdlenie, dezorientacj lub omamy.
Nale y poinformowa lekarza, je li który z tych objawów stanie si uciliwy.
Rzadkie działania niepodane
Mog wystpi nie czciej ni u 1 na 1 000 pacjentów przyjmujcych lek Atriance
•
Cika choroba, która niszczy minie szkieletowe, charakteryzujca si obecno ci! mioglobiny
(produkt rozpadu komórek mi"#niowych) w moczu (rabdomioliza), zwi$kszeniem aktywno%ci
fosfokinazy kreatynowej we krwi.
Nale&y poinformowa' lekarza, je(li który) z tych objawów stanie si* uci+,liwy
Zgłaszanie działa- niepo./danych
Je0li wyst1pi2 jakiekolwiek objawy niepo34dane, w tym wszelkie objawy niepo56dane niewymienione
w ulotce, nale7y powiedzie8 o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepo9:dane mo;na zgłasza<
bezpo=rednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w zał>czniku V. Dzi?ki zgłaszaniu
działa@ niepoABdanych moCna bDdzie zgromadziE wiFcej informacji na temat bezpieczeGstwa
stosowania leku.
5.

Jak przechowywaH Atriance

Lek naleIy przechowywaJ w miejscu niewidocznym i niedostKpnym dla dzieci.
Nie stosowaL tego leku po upływie terminu waMnoNci zamieszczonego na pudełku i fiolce.
Brak specjalnych zaleceO dotyczPcych przechowywania leku.
Po otwarciu fiolki lek Atriance jest stabilny do 8 godzin w temperaturze do 30ºC.
Leków nie naleQy wyrzucaR do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. NaleSy zapytaT
farmaceutU, jak usunVW leki, których siX juY nie uZywa. Takie post[powanie pomo\e chroni]
^rodowisko.
6.

Zawarto_` opakowania i inne informacje

Co zawiera Atriance
•
Substancja czynnb leku Atriance jest nelarabina. Kacdy ml leku Atriance roztwór do infuzji
zawiera 5 mg nelarabiny. Kadda fiolka zawiera 250 mg nelarabiny.
•
Inne składniki leku to: sodu chlorek, woda do wstrzykiwae, kwas solny/ sodu wodorotlenek
(patrz punkt 2 „Atriance zawiera sód”).
Jak wyglfda Atriance i co zawiera opakowanie
Lek Atriance roztwór do infuzji ma postag przezroczystego, bezbarwnego roztworu. Lek jest dosthpny
w fiolkach z bezbarwnego szkła, z gumowym korkiem, zabezpieczonych aluminiowym kapslem.
Kaida fiolka zawiera 50 ml.
Lek Atriance jest dostjpny w opakowaniach zawierajkcych 6 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny
Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Irlandia
Wytwórca
Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations): Harmire Road, Barnard
Castle, County Durham DL12 8DT, Wielka Brytania.
Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey GU16
7SR, Wielka Brytania
Novartis Pharma GmbH, Roonstraße 25, D-90429 Norymberga, Niemcy
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji nalely zwrócim sin do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
België/Belgique/Belgien
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +370 5 269 16 50

opqrstuv

Luxembourg/Luxemburg
Novartis Pharma N.V.
Tél/Tel: +32 2 246 16 11

zeská republika

Novartis s.r.o.
Tel: +420 225 775 111

Magyarország
Novartis Hungária Kft. Pharma
Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark
Sandoz A/S
Tlf: +45 63 95 10 00

Malta
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +356 2122 2872

Deutschland
Novartis Pharma GmbH
Tel: +49 911 273 0

Nederland
Novartis Pharma B.V.
Tel: +31 26 37 82 555

Eesti
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +372 66 30 810

Norge
Sandoz A/S
Tlf: +45 63 95 10 00

{|}~

Novartis (Hellas) A.E.B.E.
: +30 210 281 17 12

Österreich
Novartis Pharma GmbH
Tel: +43 1 86 6570

España
BEXAL FARMACÉUTICA, S.A.
Tlf: +34 900 456 856

Polska
Novartis Poland Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 375 4888

France
Sandoz
Tél: +33 800 45 57 99

Portugal
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.
Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska
Novartis Hrvatska d.o.o.
Tel. +385 1 6274 220

România
Sandoz S.R.L.
Tel: +40 021 4075160

Novartis Bulgaria EOOD
wxy: +359 2 489 98 28

Ireland
Novartis Ireland Limited
Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +386 1 300 75 50

Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000

Slovenská republika
Novartis Slovakia s.r.o.
Tel: +421 2 5542 5439

Italia
Novartis Farma S.p.A.
Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland
Novartis Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

 

Novartis Pharma Services Inc.
: +357 22 690 690

Sverige
Sandoz A/S
Tlf: +45 63 95 10 00

Latvija
Novartis Pharma Services Inc.
Tel: +371 67 887 070

United Kingdom
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.
Tel: +44 1276 698370

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2018
Ten lek został dopuszczony do obrotu w wyjtkowych okolicznociach.
Oznacza to, e ze wzgldu na rzadkie wystpowanie choroby nie było moliwe uzyskanie pełnej
informacji dotyczcej tego leku.
Europejska Agencja Leków dokona co roku przegldu wszystkich nowych informacji o leku i w razie
koniecznoci tre tej ulotki zostanie zaktualizowana.
Szczegółowe informacje o tym leku znajduj si na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków
http://www.ema.europa.eu. Znajduj si tam równie linki do stron internetowych o rzadkich
chorobach i sposobach leczenia.

Informacje przeznaczone wyłcznie dla fachowego personelu medycznego:
INSTRUKCJA DOTYCZCA PRZECHOWYWANIA I USUWANIA POZOSTAŁOCI
LEKU ATRIANCE
Przechowywanie leku Atriance roztwór do infuzji
Brak szczególnych rodków ostro¡no¢ci dotycz£cych przechowywania.
Po otwarciu fiolki lek Atriance jest stabilny do 8 godzin w temperaturze do 30ºC.
Instrukcja dotycz¤ca post¥powania z lekiem Atriance i usuwania jego pozostało¦ci
Nale§y stosowa¨ odpowiednie procedury dotycz©ce właªciwego post«powania z
przeciwnowotworowymi produktami leczniczymi i usuwania ich pozostało¬ci, w szczególnoci:
•
•
•

•

•

Personel powinien by® przeszkolony w zakresie post¯powania z produktem leczniczym i jego
przenoszenia.
Kobiety w ci°±y powinny by² wył³czone z pracy z tym produktem leczniczym.
Personel pracuj´cy z tym produktem leczniczym podczas jego przygotowywania/przenoszenia
powinien byµ ubrany w odpowiednie ubranie ochronne, w tym mask¶, okulary ochronne i
r·kawiczki
Wszystkie przedmioty do podawania lub czyszczenia, w tym r¸kawiczki, powinny by¹
umieszczone w torbach do ºmieci wysokiego ryzyka, do spalania w wysokich temperaturach.
Wszelkie płynne odpady powstałe w trakcie sporz»dzania roztworu do infuzji zawieraj¼cego
nelarabin½ mo¾na spłuka¿ duÀÁ iloÂciÃ wody.
W razie przypadkowego kontaktu leku ze skórÄ lub oczami naleÅy natychmiast zastosowaÆ
płukanie duÇÈ iloÉciÊ wody.

