Ulotka dołczona do opakowania: informacja dla uytkownika
Tyverb 250 mg tabletki powlekane
lapatynib
Nale y zapozna si z treci ulotki przed zastosowaniem leku, poniewa zawiera ona informacje
wane dla pacjenta.
Nale y zachowa t ulotk , aby w razie potrzeby móc j ponownie przeczyta.
Naley zwróci si do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wtpliwoci.
Lek ten został przepisany cile okrelonej osobie. Nie naley go przekazywa innym. Lek
moe zaszkodzi innej osobie, nawet, jeli objawy jej choroby s takie same.
Jeli wystpi jakiekolwiek objawy niepo !dane, w tym wszelkie mo"liwe objawy niepo#$dane
niewymienione w ulotce, nale%y powiedzie& o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
Spis tre'ci ulotki:
1.
Co to jest Tyverb i w jakim celu si( go stosuje
2.
Informacje wa)ne przed zastosowaniem leku Tyverb
3.
Jak stosowa* Tyverb
4.
Mo+liwe działania niepo,-dane
5.
Jak przechowywa. Tyverb
6.
Zawarto/0 opakowania i inne informacje
1.

Co to jest Tyverb i w jakim celu si1 go stosuje

Tyverb jest stosowany w leczeniu niektórych rodzajów raka piersi (z nadekspresj2 receptora
HER2) w przypadku, gdy rak rozprzestrzenił si3 poza pierwotnie stwierdzony guz lub do innych
narz4dów (rak piersi zaawansowany lub z przerzutami). Lek mo5e spowolni6 lub zahamowa7 rozrost
komórek raka lub mo8e je zniszczy9.
Tyverb jest przepisywany do stosowania w skojarzeniu z innym lekiem przeciwnowotworowym.
Tyverb jest przepisywany do stosowania w skojarzeniu z kapecytabin: u pacjentów, u których
stosowano wcze;niej leczenie raka piersi zaawansowanego lub z przerzutami. Wcze<niejsze leczenie
raka piersi z przerzutami musiało zawiera= trastuzumab.
Tyverb jest przepisywany do stosowania w skojarzeniu z trastuzumabem u pacjentek z hormononiewra>liwym rakiem piersi z przerzutami, u których stosowano wcze?niej leczenie raka piersi
zaawansowanego lub z przerzutami.
Tyverb jest przepisywany do stosowania w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy u pacjentek z
hormonowra@liwym rakiem piersi z przerzutami (rozprzestrzenianie siA tego rodzaju raka piersi jest
bardziej prawdopodobne w obecnoBci hormonów), u których aktualnie nie jest planowana
chemioterapia.
Informacje na temat tych leków zawarte sC w oddzielnych ulotkach dla pacjenta. NaleDy poprosiE
lekarza o informacje dotyczFce tych innych leków.
2.

Informacje waGne przed zastosowaniem leku Tyverb

Kiedy nie stosowaH leku Tyverb
•
jeIli pacjent ma uczulenie na lapatynib lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienione w punkcie 6).

Kiedy zachowaJ szczególnK ostroLnoMN stosujOc Tyverb
Przed rozpoczPciem leczenia i w trakcie stosowania leku Tyverb lekarz przeprowadzi badania
oceniajQce czy czynnoRS serca jest prawidłowa.
Przed rozpoczTciem stosowania leku Tyverb naleUy poinformowaV lekarza, jeWli u pacjenta
wystXpuje choroba serca.
Przed rozpoczYciem stosowania leku Tyverb naleZy równie[ poinformowa\ lekarza:
•
je]li pacjent ma chorob^ płuc
•
je_li pacjent ma zapalenie płuc
•
je`li pacjent ma choroba wbtroby
•
jecli pacjent ma chorobd nerek
•
jeeli pacjent ma biegunkf (patrz punkt 4).
Przed rozpoczgciem leczenia i podczas stosowania leku Tyverb lekarz zaleci przeprowadzenie
badah oceniajicych czy czynnojk wltroby jest prawidłowa.
Nalemy poinformowan lekarza w przypadku wystopienia tych okolicznopci.
Ciqrkie reakcje skórne
W zwiszku zastosowaniem produktu Tyverb obserwowano citukie reakcje skórne. Objawy mogv
obejmowaw wysypkx skórny, pzcherze i złuszczanie skóry.
Nale{y jak najszybciej poinformowa| lekarza w razie wyst}pienia któregokolwiek z tych objawów.
Lek Tyverb a inne leki
Nale~y powiedzie lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez
pacjenta obecnie lub ostatnio, a take o lekach, które pacjent planuje przyjmowa. Dotyczy to
równie leków ziołowych i innych leków, które wydawane s bez recepty.
Szczególnie wane jest, aby poinformowa lekarza w przypadku stosowania aktualnie lub ostatnio
któregokolwiek z leków wymienionych poniej. Niektóre leki mog wpływa na działanie leku
Tyverb lub lek Tyverb moe wpływa na działanie innych leków. Dotyczy to niektórych leków z
opisanych poniej grup:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

leki zawierajce ziele dziurawca – leki ziołowe stosowane w leczeniu depresji
erytromycyna, ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, worykonazol, ryfabutyna, ryfampicyna,
telitromycyna – leki stosowane w leczeniu infekcji
cyklosporyna – lek stosowany w celu osłabienia układu odpornoci na przykład po
przeszczepieniu narzdu
rytonawir, sakwinawir – leki stosowane w leczeniu HIV
fenytoina, karbamazepina – leki stosowane w leczeniu napadów padaczkowych
cyzapryd – lek stosowany w leczeniu niektórych zaburze układu trawiennego
pimozyd – lek stosowany w leczeniu niektórych zaburze psychicznych
chinidyna, digoksyna – leki stosowane w leczeniu niektórych chorób serca
repaglinid – lek stosowany w leczeniu cukrzycy
werapamil – lek stosowany w leczeniu wysokiego cinienia krwi lub chorób serca (choroby
niedokrwiennej serca)
nefazodon – lek stosowany w leczeniu depresji
topotekan, paklitaksel, irynotekan, docetaksel – leki stosowane w leczeniu niektórych rodzajów
raka
rozuwastatyna – lek stosowany w leczeniu duego stenia cholesterolu we krwi
leki zmniejszajce kwano soku ołdkowego – stosowane w leczeniu choroby wrzodowej
ołdka lub niestrawnoci

Naley poinformowa lekarza w przypadku stosowania aktualnie lub ostatnio któregokolwiek z tych
leków.
Lekarz dokona przegl du leków stosowanych aktualnie przez pacjenta, aby upewni¡ si¢, £e nie s¤
stosowane ¥adne leki, których nie mo¦na przyjmowa§ jednocze¨nie z lekiem Tyverb. Lekarz udzieli
informacji na temat mo©liwoªci innego leczenia.
Tyverb z jedzeniem i piciem
Podczas leczenia lekiem Tyverb nie nale«y pi¬ soku grejpfrutowego. Moe mie® to wpływ na
działanie leku.
Ci¯°a i karmienie piersi±
Nie jest znany wpływ leku Tyverb na przebieg ci²³y. Nie nale´y stosowaµ leku Tyverb w okresie
ci¶·y, chyba ¸e lekarz zaleci stosowanie leku.
•
•
•

Nale¹y poinformowaº lekarza, je»li pacjentka jest w ci¼½y lub planuje ci¾¿À.
Podczas stosowania leku Tyverb oraz przez co najmniej 5 dni od przyjÁcia ostatniej dawki
naleÂy stosowaÃ skutecznÄ metodÅ antykoncepcji, aby zapobiec zajÆciu w ciÇÈÉ.
NaleÊy poinformowaË lekarza w przypadku zajÌcia w ciÍÎÏ podczas stosowania leku Tyverb.

Nie wiadomo czy Tyverb przenika do mleka kobiecego. Nie naleÐy karmiÑ piersiÒ podczas stosowania
leku Tyverb oraz przez co najmniej 5 dni od przyjÓcia ostatniej dawki.
•
NaleÔy poinformowaÕ lekarza, jeÖli pacjentka karmi piersi× lub planuje karmiØ piersiÙ.
W przypadku wÚtpliwoÛci przed zastosowaniem leku Tyverb naleÜy zasiÝgnÞß porady lekarza lub
farmaceuty.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Pacjent jest odpowiedzialny za decyzjà czy jest zdolny prowadziá pojazd mechaniczny lub podjâã inne
czynnoäci wymagajåce zwiækszonej koncentracji. Z powodu moçliwych działaè niepoéêdanych lek
Tyverb moëe zaburzaì zdolnoíî prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Działania te opisano w
punkcie „Moïliwe działania niepoðñdane”.
3.

Jak stosowaò Tyverb

Ten lek naleóy zawsze stosowaô zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wõtpliwoöci nale÷y
zwróciø siù do lekarza lub farmaceuty.
Lekarz zdecyduje jaka jest właúciwa dawka leku Tyverb dla danego pacjenta, w zaleûnoüci od rodzaju
leczonego raka piersi.
Jeýli lek Tyverb został przepisany do stosowania w skojarzeniu z kapecytabinþ, to zazwyczaj dawka
wynosi 5 tabletek na dobÿ i jest podawana jednorazowo.
Jeli lek Tyverb został przepisany do stosowania w skojarzeniu z trastuzumabem, to zazwyczaj
dawka wynosi 4 tabletki na dob i jest podawana jednorazowo.
Je li lek Tyverb został przepisany do stosowania w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy, to
zazwyczaj dawka wynosi 6 tabletek na dob i jest podawana jednorazowo.
Zalecon dawk naley przyjmowa codziennie, tak długo jak zaleci to lekarz.
Lekarz poinformuje pacjenta o tym w jakich dawkach i w jaki sposób stosowa inne leki

przeciwnowotworowe.
Sposób przyjmowania tabletek
•
Tabletki nale y połyka w cało ci, jedn po drugiej, popijaj c wod, o tej samej porze
kadego dnia.
•
Tyverb naley przyjmowa albo co najmniej godzin przed jedzeniem, albo co najmniej
godzin po jedzeniu. Tabletki naley przyjmowa kadego dnia o tej samej porze w stosunku
do posiłków – na przykład, tabletki mona przyjmowa zawsze godzin przed niadaniem.
Podczas stosowania leku Tyverb
•
W zalenoci od wystpujcych u pacjenta działa niepo !danych, lekarz mo"e zaleci#
zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia na pewien czas.
•
Przed rozpocz$ciem leczenia i podczas stosowania leku Tyverb lekarz zaleci równie%
przeprowadzenie bada& w celu oceny czynno'ci serca i w(troby.
Zastosowanie wi)kszej ni* zalecana dawki leku Tyverb
Nale+y natychmiast skontaktowa, si- z lekarzem lub farmaceut.. Je/li to mo0liwe, nale1y pokaza2 im
opakowanie leku.
Pomini3cie przyj4cia leku Tyverb
Nie nale5y stosowa6 dawki podwójnej w celu uzupełnienia zapomnianej dawki. Nale7y przyj89
kolejn: dawk; leku o zwykłej porze.
4.

Mo<liwe działania niepo=>dane

Jak ka?dy lek, lek ten mo@e powodowaA działania niepoBCdane, chociaD nie u kaEdego one wystFpiG.
CiHIka reakcja alergiczna to rzadkie działanie niepoJKdane (moLe wystMpiN nie czOPciej niQ u 1 na
1000 osób) i moRe mieS gwałtowny przebieg.
Objawy mogT obejmowaU:
•
wysypkV (w tym swWdzXcY, wypukłZ wysypk[)
•
\wiszcz]cy oddech lub trudno^ci w oddychaniu
•
obrz_k powiek, warg lub j`zyka
•
bóle miabni lub stawów
•
zasłabniccie lub utratd przytomnoeci.
Nalefy natychmiast poinformowag lekarza, jehli u pacjenta wystipi którykolwiek z powyjszych
objawów. Nie naleky przyjmowal kolejnych tabletek.
Bardzo czmste działania nieponodane (mogp wystqpir czstciej niu u 1 na 10 osób):
•
biegunka (która move spowodowaw odwodnienie i prowadzix do powayniejszych powikłaz)
Nale{y bezzwłocznie poinformowa| lekarza o wyst}pieniu pierwszych objawów biegunki (lu~ny
stolec), poniewa wane jest natychmiastowe podjcie leczenia. Take, naley bezzwłocznie
poinformowa lekarza o nasileniu biegunki. Wi cej informacji na temat zalece dotyczcych
zmniejszenia ryzyka biegunki zawarto na kocu punktu 4.
•
wysypka, sucho skóry, swdzenie
Naley poinformowa lekarza w przypadku wystpienia wysypki. Wicej informacji na temat
zalece dotyczcych zmniejszenia ryzyka wysypki zawarto na kocu punktu 4.
Inne bardzo czste działania niepodane:
•
utrata apetytu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mdłoci (nudnoci)
wymioty
zmczenie, osłabienie
niestrawno
zaparcia
ból w jamie ustnej/owrzodzenia w jamie ustnej
ból brzucha
zaburzenia snu
ból pleców
bóle dłoni i stóp
ból stawu lub pleców
reakcja skórna na powierzchni dłoniowej rk i na podeszwach stóp (obejmujca mrowienie,
drtwienie, ból, obrzki lub zaczerwienienie)
kaszel, skrócenie oddechu
ból głowy
krwawienie z nosa
uderzenia gorca
zwi kszone wypadanie włosów lub przerzedzenie włosów

Nale¡y poinformowa¢ lekarza, je£li którykolwiek z tych objawów nasili si¤ lub stanie si¥
dokuczliwy.
Cz¦ste działania niepo§¨dane (mog© wystªpi« nie cz¬ciej ni® u 1 na 10 osób):
•

niekorzystny wpływ na prac¯ serca

W wi°kszo±ci przypadków niekorzystne działanie na prac² serca nie wywołuje ³adnych objawów.
Je´li u pacjenta wystµpuj¶ objawy zwi·zane z tym działaniem niepo¸¹danym, zwykle obejmujº
nieregularne bicie serca i duszno»¼.
•
•

zaburzenia w½troby, które mog¾ powodowa¿ swÀdzenie, Áółte zabarwienie oczu lub skóry
(ÂółtaczkÃ), ciemne zabarwienie moczu, ból lub uczucie dyskomfortu w prawej górnej okolicy
brzucha.
zaburzenia paznokci – takie jak bolesne zakaÄenie i obrzÅk skóry wokół paznokcia

NaleÆy poinformowaÇ lekarza lub farmaceutÈ, jeÉli ten objaw nasili siÊ lub stanie siË dokuczliwy
Niezbyt czÌste działania niepoÍÎdane (mogÏ wystÐpiÑ nie czÒÓciej niÔ u 1 na 100 osób):
•

zapalenie płuc wywołane przez leczenie, które moÕe powodowaÖ zadyszk× lub kaszel

NaleØy poinformowaÙ lekarza, jeÚli wystÛpi którykolwiek z tych objawów.
Inne niezbyt czÜste działania niepoÝÞdane obejmujß:
•
wyniki badaà krwi wskazujáce na zaburzenia czynnoâci wãtroby (zwykle łagodne i
przemijajäce)
Rzadkie działania niepoåædane (mogç wystèpié nie czêëciej niì u 1 na 1000 osób):
•

ciíîkie reakcje alergiczne (patrz poczïtek rozdziału 4)

Czðstoñò wystópowania niektórych działaô niepoõödanych jest nieznana (nie mo÷e byø okreùlona
na podstawie dostúpnych danych):
•
nieregularne bicie serca (zmiana aktywnoûci elektrycznej serca)
•
ciüýka reakcja skórna, która moþe obejmowaÿ: wysypk, zaczerwienienie skóry, powstawanie
p cherzy na wargach, powiekach lub ustach, łuszczenie si skóry, gorczk lub wszelkie

•

połczenia tych objawów
ttnicze nadcinienie płucne (zwikszenie ci nienia krwi w t tnicach (naczynia krwiono ne)
płuc

W przypadku wyst pienia innych działa niepodanych
Naley powiadomi lekarza lub farmaceut w przypadku wystpienia działa niepodanych
niewymienionych w tej ulotce.
Zmniejszanie ryzyka biegunki i wysypki
Tyverb moe wywoła cik biegunk
Jeli u pacjenta podczas stosowania leku Tyverb wystpi biegunka, naley:
•
•
•
•
•

pi du!o płynów (8 do 10 szklanek na dob"), takich jak woda, napoje dla sportowców lub inne
czyste płyny
spo#ywa$ produkty zawieraj%ce mało tłuszczu i du&o białka, a unika' potraw tłustych i ostrych
spo(ywa) gotowane warzywa zamiast surowych oraz obiera* owoce ze skórki przed spo+yciem
unika, mleka i produktów mlecznych (w tym lodów)
unika- leków ziołowych (niektóre mog. powodowa/ biegunk0).

Nale1y poinformowa2 lekarza, je3li biegunka nie ust4pi.
Tyverb mo5e wywoła6 wysypk7
Przed rozpocz8ciem leczenia i w trakcie jego trwania lekarz oceni stan skóry pacjenta.
Podczas piel9gnacji wra:liwej skóry nale;y:
•
•
•

u<ywa= >rodków myj?cych niezawieraj@cych mydła
uAywaB kosmetyków nieperfumowanych, hipoalergicznych
uCywaD preparatów z filtrem przeciwsłonecznym (ang. Sun Protection Factor [SPF] 30 lub
wiEkszy).

NaleFy poinformowaG lekarza, jeHli u pacjenta wystIpi wysypka.
Zgłaszanie działaJ niepoKLdanych
JeMli wystNpiO jakiekolwiek objawy niepoPQdane, w tym wszelkie objawy niepoRSdane niewymienione
w ulotce, naleTy powiedzieU o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepoVWdane moXna zgłaszaY
bezpoZrednio (szczegóły, patrz poni[ej). Dzi\ki zgłaszaniu działa] niepo^_danych mo`na badzie
zgromadzib wiccej informacji na temat bezpieczedstwa stosowania leku.
Departament Monitorowania Niepoefdanych Działag Produktów Leczniczych Urzhdu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Aleje Jerozolimskie 181C
PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
5.

Jak przechowywai Tyverb

Lek nalejy przechowywak w miejscu niewidocznym i niedostlpnym dla dzieci.
Nie stosowam tego leku po upływie terminu wannooci zamieszczonego na blistrze lub butelce i
pudełku.

Nie przechowywap w temperaturze powyqej 30°C.
Leków nie nalery wyrzucas do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Nalety zapytau
farmaceutv jak usunwx leki, których siy juz nie u{ywa. Takie post|powanie pomo}e chroni~
rodowisko.
6.

Zawarto opakowania i inne informacje

Co zawiera Tyverb
-

Substancj czynn leku Tyverb jest lapatynib. Kada tabletka powlekana zawiera jednowodny
ditozylan lapatynibu, w ilo ci odpowiadajcej 250 mg lapatynibu.
Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, powidon (K30), glikolan sodowy skrobi
(Typ A), magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400, polisorbat
80, elaza tlenek ółty (E172), elaza tlenek czerwony (E172).

Jak wyglda Tyverb i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane leku Tyverb s owalne, dwuwypukłe, powlekane ółt otoczk, oznaczone na
jednej stronie symbolem „GS XJG".
Lek Tyverb jest dostpny w blistrach lub w butelkach.
Blistry
Opakowanie leku Tyverb zawiera 70 tabletek lub 84 tabletki w blistrach z folii aluminiowej,
zwierajcych po 10 lub 12 tabletek. Kady blister ma na rodku perforacj umoliwiajc podzielenie
go na dwie czci zawierajce, w zalenoci od wielkoci opakowania, 5 lub 6 tabletek.
Tyverb jest dostpny równie w opakowaniach zbiorczych zawierajcych 140 tabletek; opakowania te
składaj si¡ z 2 opakowa¢ po 70 tabletek.
Butelki
Lek Tyverb jest równie£ dost¤pny w plastikowych butelkach zawieraj¥cych 70, 84, 105 lub 140
tabletek.
Nie wszystkie rodzaje opakowa¦ musz§ znajdowa¨ si© w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny
Novartis Europharm Limited
Vista Building
Elm Park, Merrion Road
Dublin 4
Irlandia
Wytwórca
Glaxo Operations UK Ltd (trading as Glaxo Wellcome Operations), Priory Street, Ware,
Hertfordshire, SG 12 0DJ, Wielka Brytania.
Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero Burgos, Hiszpania.
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 naleªy zwróci« 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

®¯°±²³´

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

Novartis Bulgaria EOOD
µ¶·: +359 2 489 98 28
¸eská republika

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

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

Danmark
Novartis Healthcare A/S
Tlf: +45 39 16 84 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
Novartis Norge AS
Tlf: +47 23 05 20 00

¹º»¼½¾

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

Österreich
Novartis Pharma GmbH
Tel: +43 1 86 6570

España
Novartis Farmacéutica, S.A.
Tel: +34 93 306 42 00

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

France
Novartis Pharma S.A.S.
Tél: +33 1 55 47 66 00

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

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

România
Novartis Pharma Services Romania SRL
Tel: +40 21 31299 01

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

ÂÃÄÅÆÇ

Sverige
Novartis Sverige AB
Tel: +46 8 732 32 00

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

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

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

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07/2019
Szczegółowa informacja o tym leku znajdujË siÌ na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków
http://www.ema.europa.eu.

