B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołczona do opakowania: Informacja dla uytkownika
Hycamtin 1 mg proszek do sporz dzania koncentratu roztworu do infuzji
Hycamtin 4 mg proszek do sporzdzania koncentratu roztworu do infuzji
topotekan
Naley uwanie zapozna si z treci ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa zawiera ona
informacje wa ne da pacjenta.
•
Nale y zachowa t ulotk, aby w razie potrzeby móc j ponownie przeczyta.
•
W razie jakichkolwiek wtpliwoci, naley zwróci si do lekarza.
•
Jeli u pacjenta wystpi jakiekolwiek objawy niepodane, w tym wszelkie objawy niepodane
niewymienione w tej ulotce, naley powiedzie o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.
Spis tre ci ulotki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Co to jest Hycamtin i w jakim celu si! go stosuje
Informacje wa"ne przed podaniem leku Hycamtin
Jak stosowa# Hycamtin
Mo$liwe działania niepo%&dane
Jak przechowywa' Hycamtin
Zawarto() opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Hycamtin i w jakim celu si* go stosuje

Hycamtin jest lekiem przeciwnowotworowym. Jest podawany w szpitalu przez lekarza lub
piel+gniark,, w postaci infuzji do-ylnej.
Hycamtin jest u.ywany w leczeniu:
•
raka jajnika oraz drobnokomórkowego raka płuca w przypadku wyst/pienia nawrotu po
chemioterapii.
•
zaawansowanego raka szyjki macicy w przypadku, gdy nie jest mo0liwe leczenie chirurgiczne i
(lub) radioterapia. Podczas leczenia raka szyjki macicy, Hycamtin jest stosowany w poł1czeniu z
innym lekiem, zwanym cisplatyn2.
Lekarz zdecyduje wraz z pacjentem czy lepiej zastosowa3 Hycamtin czy te4 ponownie chemioterapi5
stosowan6 pocz7tkowo.
2.

Informacje wa8ne przed podaniem leku Hycamtin

Kiedy nie stosowa9 leku Hycamtin:
•
je:li pacjent ma uczulenie na topotekan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6),
•
je;li pacjentka karmi piersi<,
•
je=li liczba krwinek jest zbyt mała. Lekarz udzieli informacji na ten temat w oparciu o wyniki
ostatniego badania krwi.
Nale>y poinformowa? lekarza w przypadku wyst@pienia tych okolicznoAci.
OstrzeBenia i Crodki ostroDnoEci
Przed rozpoczFciem przyjmowania tego leku naleGy poinformowaH lekarza:
•
jeIli u pacjenta wystJpujK choroby nerek lub wLtroby. W tych stanach moMe zachodziN potrzeba
dostosowania dawki leku Hycamtin,
•
jeOli pacjentka jest w ciPQy lub planuje ciRST. Patrz niUej punkt „CiVWa i karmienie piersiX”.
•
jeYli pacjent planuje zostaZ ojcem dziecka. Patrz ni[ej punkt „Ci\]a i karmienie piersi^”.
Nale_y poinformowa` lekarza w przypadku wystapienia tych okolicznobci.

Hycamtin a inne leki:
Nalecy powiedzied lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a takee o lekach, które pacjent planuje przyjmowaf, równieg o preparatach ziołowych lub
lekach, które wydawane sh bez recepty.
Naleiy poinformowaj lekarza w przypadku rozpoczkcia stosowania innych leków podczas stosowania
leku Hycamtin.
Cilma i karmienie piersin
Hycamtin nie jest zalecany do stosowania u kobiet w ciopy. Moqe on uszkodzir dziecko w przypadku
poczscia przed, w trakcie lub wkrótce po zakotczeniu leczenia. Naleuy stosowav skutecznw metodx
zapobiegania ciyzy. Nale{y zasi|gn}~ porady lekarza. Nie naley próbowa zaj w ci dopóki
lekarz nie stwierdzi, e jest to bezpieczne.
Jeli mczyzna planuje zosta ojcem dziecka, powinien zasign porady lekarza w zakresie
planowania rodziny lub sposobu leczenia. Jeli partnerka pacjenta zajdzie w cie podczas stosowania
przez niego topotekanu, naley natychmiast poinformowa o tym lekarza.
Nie wolno karmi piersi w czasie stosowania leku Hycamtin. Nie wolno ponownie rozpoczyna
karmienia piersi, dopóki lekarz nie stwierdzi, e jest to bezpieczne.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Hycamtin moe wywoływa zmczenie. W przypadku wystpienia zmczenia lub osłabienia nie
naley prowadzi pojazdów ani obsługiwa maszyn.
3.

Jak stosowa Hycamtin

Dawka leku Hycamtin jest ustalana przez lekarza w zale¡no¢ci od:
• wielko£ci ciała pacjenta (pola powierzchni mierzonego w metrach kwadratowych),
• wyników bada¤ krwi przeprowadzonych przed rozpocz¥ciem leczenia,
• leczonej choroby.
Zazwyczaj stosowana dawka
• Rak jajnika oraz drobnokomórkowy rak płuca: 1,5 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała
na dob¦. Lek jest podawany raz na dob§ przez 5 dni. Taki schemat leczenia powtarzany jest
zazwyczaj co 3 tygodnie.
• Rak szyjki macicy: 0,75 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała na dob¨. Lek jest podawany
raz na dob© przez 3 dni. Taki schemat leczenia powtarzany jest zazwyczaj co 3 tygodnie.
Podczas leczenia raka szyjki macicy, Hycamtin jest stosowany w połªczeniu z innym lekiem,
zwanym cisplatyn«. Lekarz zaleci odpowiedni¬ dawk cisplatyny.
Sposób leczenia mo®e zosta¯ zmieniony w zale°no±ci od wyników regularnie wykonywanych bada²
krwi.
Jak podawany jest Hycamtin
Lekarz lub piel³gniarka podaje Hycamtin w infuzji do ´yły ramiennej, w czasie około 30 minut.
4.

Moµliwe działania niepo¶·dane

Jak ka¸dy lek, lek ten mo¹e powodowaº działania niepo»¼dane, chocia½ nie u ka¾dego one wyst¿piÀ.
CiÁÂkie działania niepoÃÄdane: naleÅy powiadomiÆ lekarza
PoniÇsze bardzo czÈste działania niepoÉÊdane mogË wystÌpiÍ u wiÎcej niÏ 1 na 10 pacjentów
otrzymujÐcych lek Hycamtin:
•
Objawy zakaÑenia: Hycamtin moÒe zmniejszaÓ iloÔÕ białych krwinek i zmniejszaÖ odporno×Ø

-

•

na zakaÙenia. MoÚe to powodowaÛ zagroÜenie dla Ýycia. Objawy obejmujÞ:
gorßczkà,
powaáne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia,
objawy miejscowe, np. zapalenie gardła lub dolegliwoâci ze strony dróg moczowych
(takie jak pieczenie podczas oddawania moczu, które moãe byä objawem zakaåenia dróg
moczowych).
Silny ból brzucha, goræczka i ewentualnie biegunka (rzadko krwawa), które sporadycznie
mogç byè objawami zapalenia jelita (zapalenia okréênicy).

Poniësze rzadkie działania niepoìídane mogî wystïpið u nie wiñcej niò 1 na 1000 pacjentów
otrzymujócych lek Hycamtin:
•
Zapalenie płuc (ôródmiõöszowa choroba płuc): Najwi÷ksze ryzyko dotyczy pacjentów z
istniejøcù chorobú płuc, poddawanych w przeszłoûci naüwietlaniu płuc promieniowaniem
jonizujýcym lub leczonych lekami, które spowodowały uszkodzenie płuc. Objawy obejmujþ:
trudnoÿci w oddychaniu,
kaszel,
gorczk.
Naley natychmiast skontaktowa si z lekarzem prowadzcym, jeli wystpi jakiekolwiek objawy
opisanych powy ej stanów, poniewa mo e by konieczne leczenie szpitalne.
Bardzo cz ste działania niepodane
Mog wystpi u wicej ni 1 na 10 pacjentów otrzymujcych lek Hycamtin:
•
Zmczenie i osłabienie (przemijajca niedokrwisto). W niektórych przypadkach moe by
konieczne przetoczenie krwi.
•
Nieadekwatne siniaczenie lub krwawienie spowodowane zmniejszeniem liczby komórek krwi
odpowiedzialnych za krzepnicie. Moe to prowadzi do nasilonego krwawienia po
stosunkowo niewielkich urazach, takich jak niewielkie skaleczenia. Rzadko moe wyst pi!
bardziej nasilone krwawienie (krwotok). Nale"y poradzi# si$ lekarza jak zminimalizowa%
ryzyko krwawienia.
•
Zmniejszenie masy ciała i utrata apetytu (anoreksja); zm&czenie; osłabienie.
•
Nudno'ci (mdło(ci), wymioty, biegunka, bóle brzucha, zaparcia.
•
Stany zapalne i owrzodzenie ust, j)zyka lub dzi*seł.
•
Podwy+szenie ciepłoty ciała (gor,czka).
•
Wypadanie włosów.
Cz-ste działania niepo./dane
Mog0 wyst1pi2 u nie wi3cej ni4 1 na 10 pacjentów otrzymuj5cych lek Hycamtin:
•
Reakcje alergiczne lub nadwra6liwo7ci (w tym wysypka).
•
8ółte zabarwienie skóry.
•
Złe samopoczucie.
•
Sw9dzenie.
Rzadkie działania niepo:;dane
Mog< wyst=pi> u nie wi?cej ni@ 1 na 1000 pacjentów otrzymujAcych lek Hycamtin:
•
CiBCkie reakcje alergiczne lub reakcje anafilaktyczne.
•
ObrzDk spowodowany nagromadzeniem płynu (obrzEk naczynioruchowy).
•
Niewielki ból i stan zapalny w miejscu wkłucia.
•
SwFdzGca wysypka (lub pokrzywka).

Działania niepoHIdane o nieznanej czJstoKci
CzLstoMN niektórych działaO niepoPQdanych jest nieznana (działania zgłoszone w raportach
spontanicznych, czRstoST nie moUe byV okreWlona na podstawie dostXpnych danych):
•
Ostry ból YołZdka, nudno[ci, wymioty z krwi\, czarny lub krwawy stolec (mo]liwe objawy
perforacji przewodu pokarmowego).
•
Owrzodzenie jamy ustnej, problemy z przełykaniem, ból brzucha, nudno^ci, wymioty, biegunka,
krwawe stolce (mo_liwe objawy zapalenia błony `luzowej jamy ustnej, aołbdka i (lub) jelit).
Podczas leczenia raka szyjki macicy, mogc wystdpie działania niepofgdane innego leku (cisplatyny)
stosowanego jednoczehnie z lekiem Hycamtin. Te działania niepoijdane sk opisane w ulotce dla
pacjenta dotyczlcej cisplatyny.
Zgłaszanie działam nieponodanych
Jepli wystqpir jakiekolwiek objawy niepostdane, w tym wszelkie objawy niepouvdane niewymienione
w ulotce, nalewy powiedziex o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepoyzdane mo{na
zgłasza| bezpo}rednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w zał~czniku V. Dziki
zgłaszaniu działa niepodanych mona bdzie zgromadzi wicej informacji na temat
bezpieczestwa stosowania leku.
5.

Jak przechowywa Hycamtin

Lek naley przechowywa w miejscu niewidocznym i niedostpnym dla dzieci.
Nie naley stosowa tego leku po upływie terminu wanoci zamieszczonego na pudełku.
Przechowywa fiolk w opakowaniu zewntrznym celu ochrony przed wiatłem.
Ten lek przeznaczony jest tylko do jednorazowego uytku. Po otwarciu produkt naley zuy
natychmiast. Jeli produkt nie zostanie uyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania
odpowiada uytkownik. Jeeli rozpuszczanie i rozcieczanie przeprowadzane s w jałowych
warunkach (tj. pod wycigiem z laminarnym przepływem powietrza), lek naley zu y¡ (zako¢czy£
infuzj¤) w ci¥gu 24 godzin, je¦li jest przechowywany w temperaturze 2-8°C od momentu pierwszego
nakłucia fiolki.
Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady nale§y usun¨© zgodnie z
lokalnymi wymaganiami dla materiałów cytotoksycznych.
6.

Zawartoª« opakowania i inne informacje

Co zawiera Hycamtin
•
Substancj¬ czynn leku jest topotekan. Ka®da fiolka zawiera 1 mg lub 4 mg topotekanu (w
postaci chlorowodorku).
•
Pozostałe składniki to: kwas winowy (E334), mannitol (E421), kwas solny (E507) i
wodorotlenek sodu.
Jak wygl¯da Hycamtin i co zawiera opakowanie
Hycamtin ma posta° proszku do sporz±dzania koncentratu roztworu do infuzji.
Lek jest dost²pny w opakowaniach zawieraj³cych 1 fiolk´ lub 5 szklanych fiolek; kaµda fiolka zawiera
1 mg lub 4 mg topotekanu.
Przed rozpocz¶ciem infuzji proszek nale·y rozpu¸ci¹ i rozcieºczy».
Po rozpuszczeniu proszku zawartego w fiolce zgodnie z zaleceniami uzyskuje si¼ roztwór zawieraj½cy
1 mg substancji czynnej w 1 ml.

Podmiot odpowiedzialny
Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Irlandia
Wytwórca
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Strada Provinciale Asolana 90, 43056 San
Polo di Torrile, Parma, Włochy.
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 nale¾y zwróci¿ siÀ 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

ÁÂÃÄÅÆÇÈ

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

Ìeská republika

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

Magyarország
Novartis Hungária Kft.
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

ÍÎÏÐÑÒ

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

Österreich
Novartis Pharma GmbH
Tel: +43 1 86 6570

España
BEXAL FARMACÉUTICA, S.A.
Tel: +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 21 40751 60

Novartis Bulgaria EOOD
ÉÊË: +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

Ö×ØÙÚÛ

Novartis Pharma Services Inc.
ÜÝÞ: +357 22 690 690

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

Latvija
SIA “Novartis Baltics”
Tel: +371 67 887 070

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

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2018
Inne ßródła informacji
Szczegółowe informacje o tym leku znajdujà siá na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków
http://www.ema.europa.eu

Informacje przeznaczone wyłâcznie dla fachowego personelu medycznego:
Instrukcja dotyczãca sporzädzania roztworu, przechowywania i usuwania pozostałoåci leku
Hycamtin
Przygotowanie roztworu
Hycamtin 1 mg proszek do sporzædzania koncentratu do sporzçdzania roztworu do infuzji naleèy
rozpuéciê w 1,1 ml wody do wstrzykiwaë, aby uzyskaì 1 mg topotekanu w 1 ml.
Hycamtin 4 mg proszek do sporzídzania koncentratu do sporzîdzania roztworu do infuzji naleïy
rozpuðciñ w 4 ml wody do wstrzykiwaò, aby uzyskaó 1 mg topotekanu w 1 ml.
Konieczne jest dalsze rozcieôczenie roztworu. Odpowiedniõ iloö÷ sporzødzonego roztworu naleùy
rozcieúczyû 0,9 % roztworem chlorku sodu do infuzji doüylnych lub 5 % roztworem glukozy do
infuzji doýylnych, aby otrzymaþ stÿenie leku pomidzy 25 a 50 mikrogramów/ml.
Przechowywanie przygotowanego roztworu
Lek nale y zuy bezporednio po przygotowaniu roztworu do infuzji. Jeeli roztwór został
sporzdzony w całkowicie jałowych warunkach, infuzj leku Hycamtin mo na przeprowadzi w ci gu
12 godzin, je li jest przechowywany w temperaturze pokojowej (lub w ci gu 24 godzin, jeli jest
przechowywany w temperaturze 2-8°C).
Postpowanie z lekiem i usuwanie jego pozostałoci
Naley zastosowa odpowiednie procedury dotyczce właciwego postpowania z przeciwnowotworowymi
produktami leczniczymi i usuwania ich pozostałoci:
•
Personel powinien by przeszkolony w przygotowywaniu produktu leczniczego.
•
Kobiety w ciy powinny by wyłczone z pracy z tym produktem leczniczym.
•
Personel pracujcy z produktem leczniczym podczas jego rozpuszczania powinien by ubrany w
odpowiednie ubranie ochronne, w tym mask, okulary ochronne i rkawiczki.
•
Wszystkie przedmioty do podawania lub czyszczenia, w tym r kawiczki, powinny by! umieszczone w
torbach do "mieci wysokiego ryzyka, do spalania w wysokich temperaturach.
•
W razie przypadkowego kontaktu leku ze skór# lub oczami nale$y natychmiast zastosowa% płukanie
obfit& ilo'ci( wody.

Ulotka doł)czona do opakowania: Informacja dla u*ytkownika
Hycamtin 0,25 mg kapsułki twarde
Hycamtin 1 mg kapsułki twarde
topotekan
Nale+y uwa,nie zapozna- si. z tre/ci0 ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa1 zawiera ona
informacje wa2ne dla pacjenta.
•
Nale3y zachowa4 t5 ulotk6, aby w razie potrzeby móc j7 ponownie przeczyta8.
•
W razie jakichkolwiek w9tpliwo:ci, nale;y zwróci< si= do lekarza lub farmaceuty.
•
Lek ten przepisano >ci?le okre@lonej osobie. Nie naleAy go przekazywaB innym. Lek moCe
zaszkodziD innej osobie, nawet jeEli objawy jej choroby sF takie same.
•
JeGli u pacjenta wystHpiI jakiekolwiek objawy niepoJKdane, w tym wszelkie objawy niepoLMdane
niewymienione w tej ulotce, naleNy powiedzieO o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
Spis trePci ulotki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Co to jest Hycamtin i w jakim celu siQ go stosuje
Informacje waRne przed zastosowaniem leku Hycamtin
Jak stosowaS Hycamtin
MoTliwe działania niepoUVdane
Jak przechowywaW Hycamtin
ZawartoXY opakowania i inne informacje

1.

Co to jest Hycamtin i w jakim celu siZ go stosuje

Hycamtin jest lekiem przeciwnowotworowym.
Hycamtin jest u[ywany w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca w przypadku wyst\pienia
nawrotu po chemioterapii.
Lekarz zdecyduje wraz z pacjentem czy lepiej zastosowa] Hycamtin, czy te^ ponownie chemioterapi_
stosowan` poczatkowo.
2.

Informacje wabne przed zastosowaniem leku Hycamtin

Kiedy nie stosowac leku Hycamtin:
•
jedli pacjent ma uczulenie na topotekan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6),
•
jeeli pacjentka karmi piersif,
•
jegli liczba krwinek jest zbyt mała. Lekarz udzieli informacji na ten temat w oparciu o wyniki
ostatniego badania krwi,
Nalehy poinformowai lekarza w przypadku wystjpienia tych okolicznokci.
Ostrzelenia i mrodki ostronnooci
Przed rozpoczpciem przyjmowania tego leku naleqy poinformowar lekarza:
•
jesli u pacjenta wysttpuju choroby nerek lub wvtroby. W tych stanach mowe zachodzix potrzeba
dostosowania dawki leku Hycamtin,
•
jeyli pacjentka jest w ciz{y lub planuje ci|}~. Patrz niej punkt „Cia i karmienie piersi”.
•
jeli pacjent planuje zosta ojcem dziecka. Patrz ni ej punkt „Cia i karmienie piersi”.
Naley poinformowa lekarza w przypadku wystpienia tych okolicznoci.

Hycamtin a inne leki
Naley powiedzie lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a take o lekach, które pacjent planuje przyjmowa, równie o preparatach ziołowych lub
lekach, które wydawane s bez recepty.
Jeli pacjent jest jednoczenie leczony cyklosporyn A, istnieje wiksze prawdopodobiestwo
wystpienia działa niepodanych. W przypadku jednoczesnego stosowania obydwu leków pacjent
bdzie poddany szczególnej obserwacji.
Naley poinformowa lekarza w przypadku rozpoczcia stosowania innych leków podczas stosowania
leku Hycamtin.
Ci ¡a i karmienie piersi¢
Hycamtin 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. Nale©y stosowaª skuteczn« metod¬
zapobiegania ci®y. Nale¯y zasi°gn±² porady lekarza. Nie nale³y próbowa´ zajµ¶ w ci·¸¹ dopóki
lekarz nie stwierdzi, ºe jest to bezpieczne.
Je»li m¼½czyzna planuje zosta¾ ojcem dziecka, powinien zasi¿gnÀÁ porady lekarza w zakresie
planowania rodziny lub sposobu leczenia. JeÂli partnerka pacjenta zajdzie w ciÃÄÅ podczas stosowania
przez niego topotekanu, naleÆy natychmiast poinformowaÇ o tym lekarza.
Nie wolno karmiÈ piersiÉ w czasie stosowania leku Hycamtin. Nie wolno ponownie rozpoczynaÊ
karmienia piersiË, dopóki lekarz nie stwierdzi, Ìe jest to bezpieczne.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Hycamtin moÍe wywoływaÎ zmÏczenie. W przypadku wystÐpienia zmÑczenia lub osłabienia nie
naleÒy prowadziÓ pojazdów ani obsługiwaÔ Õadnych urzÖdze× mechanicznych.
Hycamtin zawiera etanol.
Ten produkt leczniczy zawiera niewielkØ iloÙÚ etanolu (alkoholu).
3.

Jak stosowaÛ Hycamtin

Ten lek naleÜy zawsze stosowaÝ zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wÞtpliwoßci naleày zwróciá
siâ do lekarza lub farmaceuty.
Kapsułki naleãy połykaä w całoåci, nie wolno ich æuç, rozgniataè lub dzielié.
Dawka (i liczba kapsułek) leku Hycamtin jest ustalana przez lekarza w zaleênoëci od:
•
wielkoìci ciała pacjenta (pola powierzchni mierzonego w metrach kwadratowych),
•
wyników badaí krwi przeprowadzonych przed rozpoczîciem leczenia.
Zaleconï liczbð kapsułek naleñy połykaò w całoóci, raz na dobô przez 5 dni.
Kapsułek leku Hycamtin nie wolno otwieraõ ani rozgniataö. W przypadku kontaktu z
przedziurawionymi lub nieszczelnymi kapsułkami nale÷y natychmiast dokładnie umyø rùce wodú z
mydłem. W przypadku zanieczyszczenia oczu zawartoûciü kapsułki, naleýy natychmiast przemyþ je
delikatnym strumieniem wody przez co najmniej 15 minut. Naleÿy skontaktowa si z lekarzem w
przypadku zanieczyszczenia oka lub wystpienia reakcji skórnej.

Wyjmowanie kapsułek z opakowania
Kapsułki zapakowane s w blistry utrudniajce dzieciom dostp do leku.
1. Oddzielanie pojedynczej kapsułki: oderwa wzdłu perforacji w celu oddzielenia jednej kieszonki
z kapsułk od reszty blistra.

2. Usuwanie zewn trznej warstwy blistra: rozpoczynaj c od ko ca oznaczonego kolorem unie
oderwa zewntrzn warstw blistra.

i

3. Wyjmowanie kapsułki: delikatnie nacisn jeden koniec kapsułki i wycisn j przez foli.

Zastosowanie wikszej ni zalecana dawki leku Hycamtin
Naley natychmiast skontaktowa si z lekarzem lub farmaceut w przypadku zastosowania zbyt
duej iloci kapsułek lub je li dziecko przez przypadek połkn!ło lek.
Pomini"cie zastosowania leku Hycamtin
Nie nale#y stosowa$ dawki podwójnej w celu uzupełnienia pomini%tej dawki. Nale&y przyj'( kolejn)
dawk* leku o zwykłej porze.

4.

Mo+liwe działania niepo,-dane

Jak ka.dy lek, lek ten mo/e powodowa0 działania niepo12dane, chocia3 nie u ka4dego one wyst5pi6.
Ci78kie działania niepo9:dane: nale;y powiadomi< lekarza
Poni=sze bardzo cz>ste działania niepo?@dane mogA wystBpiC u wiDcej niE 1 na 10 pacjentów
otrzymujFcych lek Hycamtin:
•
Objawy zakaGenia: Hycamtin moHe zmniejszaI iloJK białych krwinek i zmniejszaL odpornoMN
na zakaOenia. MoPe to powodowaQ zagroRenie dla Sycia. Objawy obejmujT:
gorUczkV,
powaWne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia,
objawy miejscowe, np. zapalenie gardła lub dolegliwoXci ze strony dróg moczowych
(takie jak pieczenie podczas oddawania moczu, które moYe byZ objawem zaka[enia dróg
moczowych).
•
Biegunka. Biegunka mo\e mie] ci^_ki przebieg. Je`li u pacjenta wystapujb wiccej nid
3 biegunkowe stolce w ciegu doby, nalefy natychmiast skontaktowag sih z lekarzem.
•
Silny ból brzucha, goriczka i ewentualnie biegunka (rzadko krwawa), które sporadycznie mogj
byk objawami zapalenia jelita (zapalenia okrlmnicy).
Poninsze rzadkie działania niepoopdane mogq wystrpis u nie witcej niu 1 na 1000 pacjentów
otrzymujvcych lek Hycamtin:
•
Zapalenie płuc (wródmixyszowa choroba płuc): Najwizksze ryzyko dotyczy pacjentów z
istniej{c| chorob} płuc, poddawanych w przeszło~ci radioterapii płuc lub leczonych lekami,
które spowodowały uszkodzenie płuc. Objawy obejmuj:
trudnoci w oddychaniu,
kaszel,
gorczk.
Naley natychmiast skontaktowa si z lekarzem prowadzcym, jeli wystpi jakiekolwiek
objawy opisanych powyej stanów, poniewa moe by konieczne leczenie szpitalne.
Bardzo czste działania niepodane
Mog wystpi u wicej ni 1 na 10 pacjentów otrzymujcych lek Hycamtin:
•
Zmczenie i osłabienie (przemijajca niedokrwisto). W niektórych przypadkach moe by
konieczne przetoczenie krwi.
•
Nieadekwatne siniaczenie lub krwawienie spowodowane zmniejszeniem liczby komórek krwi
odpowiedzialnych za krzepnicie. Moe to prowadzi do nasilonego krwawienia po stosunkowo
niewielkich urazach, takich jak niewielkie skaleczenia. Rzadko mo e wyst¡pi¢ bardziej nasilone
krwawienie (krwotok). Nale£y poradzi¤ si¥ lekarza jak zminimalizowa¦ ryzyko krwawienia.
•
Zmniejszenie masy ciała i utrata apetytu (anoreksja); zm§czenie; osłabienie.
•
Nudno¨ci (mdło©ci), wymioty.
•
Wypadanie włosów.
Czªste działania niepo«¬dane
Mog wyst®pi¯ u nie wi°cej ni± 1 na 10 pacjentów otrzymuj²cych lek Hycamtin:
•
Reakcje alergiczne lub nadwra³liwo´ci (w tym wysypka).
•
Stany zapalne i owrzodzenie ust, jµzyka lub dzi¶seł.
•
Podwy·szenie ciepłoty ciała (gor¸czka).
•
Bóle brzucha, zaparcia, niestrawno¹º.
•
Złe samopoczucie.
•
Sw»dzenie.
Niezbyt cz¼ste działania niepo½¾dane
Mog¿ wystÀpiÁ u nie wiÂcej niÃ 1 na 100 pacjentów otrzymujÄcych lek Hycamtin:
•
Åółte zabarwienie skóry.

Rzadkie działania niepoÆÇdane
MogÈ wystÉpiÊ u nie wiËcej niÌ 1 na 1000 pacjentów otrzymujÍcych lek Hycamtin:
•
CiÎÏkie reakcje alergiczne lub reakcje anafilaktyczne.
•
ObrzÐk spowodowany nagromadzeniem płynu (obrzÑk naczynioruchowy).
•
SwÒdzÓca wysypka (lub pokrzywka).
Działania niepoÔÕdane o nieznanej czÖsto×ci
CzØstoÙÚ niektórych działaÛ niepoÜÝdanych jest nieznana (działania zgłoszone w raportach
spontanicznych, czestoÞß nie moàe byá okreâlona na podstawie dostãpnych danych):
•
Ostry ból äołådka, nudnoæci, wymioty z krwiç, czarny lub krwawy stolec (moèliwe objawy
perforacji przewodu pokarmowego).
•
Owrzodzenie jamy ustnej, problemy z przełykaniem, ból brzucha, nudnoéci, wymioty, biegunka,
krwawe stolce (moêliwe objawy zapalenia błony ëluzowej jamy ustnej, ìołídka i (lub) jelit).
Zgłaszanie działaî niepoïðdanych
Jeñli wystòpió jakiekolwiek objawy niepoôõdane, w tym wszelkie objawy niepoö÷dane niewymienione
w ulotce, naleøy powiedzieù o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepoúûdane moüna
zgłaszaý bezpoþrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załÿczniku V. Dziki
zgłaszaniu działa niepodanych mo na bdzie zgromadzi wicej informacji na temat
bezpieczestwa stosowania leku.
5.

Jak przechowywa Hycamtin

Lek nale y przechowywa w miejscu niewidocznym i niedost pnym dla dzieci.
Nie stosowa leku Hycamtin po upływie terminu wanoci zamieszczonego na pudełku.
Przechowywa w lodówce (2ºC - 8ºC).
Nie zamraa.
Przechowywa blistry w opakowaniu zewntrznym w celu ochrony przed wiatłem.
Leków nie naley wyrzuca do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Naley zapyta
farmaceut, jak usun leki, których si ju nie uywa. Takie post powanie pomo!e chroni"
#rodowisko.
6.

Zawarto$% opakowania i inne informacje

Co zawiera Hycamtin
•
Substancj& czynn' leku jest topotekan. Ka(da kapsułka zawiera 0,25 mg lub 1 mg topotekanu
(w postaci chlorowodorku).
•
Pozostałe składniki to: uwodorniony olej ro)linny, glicerolu monostearynian, *elatyna, tytanu
dwutlenek (E171), tylko kapsułki 1 mg zawieraj+ równie, -elaza tlenek czerwony (E172).
Kapsułki maj. napis nadrukowany czarnym tuszem zawieraj/cym: 0elaza tlenek czarny (E172),
szelak, etanol bezwodny, glikol propylenowy, alkohol izopropylowy, butanol, st12ony roztwór
amoniaku i potasu wodorotlenek.
Jak wygl3da Hycamtin i co zawiera opakowanie
Hycamtin 0,25 mg: białe do 4ółtawobiałych kapsułki z nadrukowanym napisem „Hycamtin” i
„0.25 mg”.
Hycamtin 1 mg: ró5owe kapsułki z nadrukowanym napisem „Hycamtin” i „1 mg”.
Hycamtin 0,25 mg i 1 mg jest dost6pny w opakowaniach zawieraj7cych 10 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny
Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Irlandia
Wytwórca
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A, Strada Provinciale Asolana 90, 43056 San Polo di Torrile,
Parma, Włochy.
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 nale8y zwróci9 si: 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

;<=>?@AB

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

Feská republika

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

Magyarország
Novartis Hungária Kft.
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

GHIJKL

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

Österreich
Novartis Pharma GmbH
Tel: +43 1 86 6570

España
BEXAL FARMACÉUTICA, S.A.
Tel: +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

Novartis Bulgaria EOOD
CDE: +359 2 489 98 28

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

România
Sandoz S.R.L.
Tel: +40 21 40751 60

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

PQRSTU

Novartis Pharma Services Inc.
VWX: +357 22 690 690

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

Latvija
SIA “Novartis Baltics”
Tel: +371 67 887 070

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

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2018
Inne Yródła informacji
Szczegółowe informacje o tym leku znajdujZ si[ na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków
http://www.ema.europa.eu

