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     Ten produkt leczniczy jest dodatkowo monitorowany. Umożliwi to 
szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. 
Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszystkie 
działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. 
Szczegółowe informacje jak zgłaszać działania niepożądane znajdują 
się na ostatniej stronie.



Przewodnik dla pacjenta/opiekuna* jest przeznaczony dla pacjentów 
i ma zapewnić bezpieczne stosowanie leku Hemlibra w hemofilii A.

Materiały służące minimalizacji ryzyka związanego z lekiem Hemlibra 
(emicizumab) podlegają ocenie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Te materiały zawierają zalecenia, jak zminimalizować lub zapobiec ważnym 
zagrożeniom związanym ze stosowaniem leku. 

Więcej informacji o możliwych działaniach niepożądanych leku Hemlibra 
- patrz ulotka dołączona do opakowania z lekiem Hemlibra.
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W nagłej sytuacji
Należy skontaktować się z odpowiednim przedstawicielem fachowego 
personelu medycznego w celu uzyskania natychmiastowej pomocy 
medycznej.
Jeżeli pojawią się pytania związane z hemofilią A lub aktualnym 
leczeniem, należy poprosić osoby pytające  o kontakt z lekarzem 
prowadzącym.

Przed wykonaniem badań laboratoryjnych oceniających krzepnięcie krwi 
należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Hemlibra. Wynika to 
z obecności leku Hemlibra we krwi, która może wpływać na niektóre z tych 
badań laboratoryjnych, prowadząc do niedokładnych wyników.
Obserwowano występowanie ciężkich i potencjalnie zagrażających życiu 
działań niepożądanych, gdy pacjentom przyjmującym lek Hemlibra 
podawano także „lek omijający” o nazwie aPCC (FEIBA). 

Mikroangiopatia zakrzepowa (ang. thrombotic microangiopathy, TMA) 
- jest to ciężki i potencjalnie zagrażający życiu stan, w którym dochodzi
do uszkodzenia wyściółki naczyń krwionośnych i tworzenia się skrzepów
krwi w małych naczyniach krwionośnych. Może to prowadzić do
uszkodzenia nerek i (lub) innych narządów.
Zdarzenie zakrzepowo-zatorowe - mogą powstawać skrzepy krwi 
i w rzadkich przypadkach powodować zagrażające życiu zablokowanie 
naczyń krwionośnych. 

Należały do nich:

Wybrane ważne informacje o bezpieczeństwie stosowania
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*Ten materiał edukacyjny stanowi część wymagań będących warunkiem uzyskania
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu Hemlibra podawanego
podskórnie w leczeniu pacjentów z hemofilią A z inhibitorami czynnika VIII i bez
inhibitorów czynnika VIII w celu dalszej minimalizacji wybranych czynników ryzyka.



Co należy wiedzieć o leku Hemlibra

Co to jest Hemlibra?

W jaki sposób badano stosowanie leku Hemlibra w hemofilii A? 

W jaki sposób stosuje się lek Hemlibra w leczeniu hemofilii A? 

Lek Hemlibra, znany także jako emicizumab, należy do grupy leków 
o nazwie „przeciwciała monoklonalne”.

Hemlibra jest lekiem stosowanym do leczenia pacjentów w każdym wieku z:

hemofilią A, u których doszło do rozwoju inhibitorów VIII czynnika 
krzepnięcia 

lub ciężką hemofilią A, u których nie doszło do rozwoju inhibitorów VIII 
czynnika krzepnięcia (stężenie czynnika VIII we krwi jest niższe niż 1%).

Stosowanie leku Hemlibra badano u dorosłych i dzieci z hemofilią A. 

Lek Hemlibra wstrzykuje się pod skórę (podskórnie) i jest on obecny we krwi 
w stałym stężeniu, jeżeli jest stosowany zgodnie z zaleceniami. Lekarz 
prowadzący lub pielęgniarka pokażą Pani/Panu i (lub) Pani/Pana 
opiekunowi, w jaki sposób wykonać wstrzyknięcie leku Hemlibra. Po 
przeszkoleniu, Pani/Pan i (lub) Pani/Pana opiekun powinniście być w stanie 
wykonać wstrzyknięcie tego leku w domu, samodzielnie lub z pomocą 
opiekuna.

Ten lek jest stosowany w profilaktyce krwawienia lub w celu ograniczenia 
liczby epizodów krwawienia u osób z tą chorobą. Ten lek nie jest stosowany 
w leczeniu epizodów krwawienia.  

Należy uważnie przeczytać przedstawione informacje przed podaniem leku.
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Czy jeżeli stosuję lek Hemlibra, mogę kontynuować stosowanie 
leków omijających (takich jak NovoSeven lub FEIBA), aby zapobiec 
krwawieniom?

Pacjent przyjmujący emicizumab może zastosować „leki omijające” (ang. 
bypassing agents, BPA), aby leczyć pojawiające się krwawienia zgodnie ze 
wskazówkami dotyczącymi stosowania BPA zamieszczonymi w Ulotce dla 
Pacjenta.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hemlibra ważne jest, aby 
porozmawiać ze swoim lekarzem o tym, kiedy i jak stosować „leki omijające” 
podczas przyjmowania leku Hemlibra, ponieważ mogą występować różnice 
w porównaniu z ich wcześniejszym stosowaniem. Obserwowano 
występowanie ciężkich i potencjalnie zagrażających życiu działań 
niepożądanych, gdy u pacjentów przyjmujących lek Hemlibra podano 
aPCC (FEIBA).

Co zrobić, gdy wystąpi u mnie krwawienie podczas stosowania 

leku Hemlibra?

Gdy podejrzewa się występowanie krwawienia 

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o innych lekach przyjmowanych 
obecnie, niedawno lub lekach, które pacjent może stosować w przyszłości.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Hemlibra, należy porozmawiać 
z lekarzem i dokładnie stosować się do jego zaleceń dotyczących tego, 
kiedy stosować lek omijający oraz jaką dawkę i harmonogram 
dawkowania przyjąć.

Profilaktyczne leczenie lekiem omijającym należy zakończyć jeden dzień 
przed rozpoczęciem leczenia lekiem Hemlibra.

Lekarz prowadzący powinien omówić z Panią/Panem lub opiekunem 
dokładną dawkę i harmonogram stosowania leku omijającego, jeżeli jego 
przyjmowanie jest konieczne podczas stosowania leku Hemlibra.

Lek Hemlibra zwiększa zdolność krwi do krzepnięcia. Wymagana dawka 
leku omijającego może być w związku z tym niższa niż dawka stosowana 
przed rozpoczęciem stosowania leku Hemlibra. Dawka i czas trwania 
leczenia lekiem omijającym będą zależeć od miejsca i nasilenia krwawienia 
oraz Pani/Pana stanu klinicznego. 

W przypadku zastosowania każdego z czynników krzepnięcia (aPCC, 
rFVIIa, FVIII, itp.), należy rozważyć weryfikację krwawień przed podaniem 
powtórnej dawki.

Stosowanie leku omijającego podczas przyjmowania leku Hemlibra
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Należy unikać stosowania aPCC, chyba że inne, alternatywne opcje leczenia nie 
są dostępne.

Jeżeli u pacjenta otrzymującego profilaktykę produktem Hemlibra aPCC jest 
jedyną opcją w leczeniu krwawienia, dawka początkowa aPCC nie powinna 
przekraczać 50 j./kg mc. i zalecane jest monitorowanie parametrów 
laboratoryjnych (obejmujące m.in., ale nie tylko, badanie czynności nerek, 
oznaczanie płytek krwi i ocenę zakrzepicy). 

Jeśli krwawienie nie zostanie opanowane za pomocą dawki początkowej 
aPCC wynoszącej do 50 j./kg mc., dodatkowe dawki aPCC powinny być 
podawane pod kierunkiem lub nadzorem medycznym z uwzględnieniem 
monitorowania laboratoryjnego i weryfikacji krwawień przed podaniem 
powtórnej dawki. Całkowita skumulowana dawka aPCC nie powinna 
przekraczać 100 j./kg mc. przez 24 godziny leczenia.

Rozważając leczenie aPCC w dawkach przekraczających maksymalną dawkę 
100 j./kg mc. przez 24 godziny lekarz prowadzący musi dokonać starannej 
oceny stosunku ryzyka związanego z TMA i zdarzeniami zakrzepowo
-zatorowymi względem ryzyka związanego z krwawieniem.

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność leku Hemlibra nie były formalnie 
oceniane w warunkach zabiegów chirurgicznych. Jeśli w okresie 
okołooperacyjnym wymagane jest podanie leków omijających, należy stosować 
się do wskazówek dotyczących dawkowania aPCC podanych powyżej.

Jakie ważne informacje powinienem zawsze przekazać 
personelowi medycznemu, aby pomóc w swoim leczeniu?

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu leku Hemlibra celem leczenia 
hemofilii A.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Hemlibra przed wykonaniem 
badań laboratoryjnych oceniających krzepnięcie krwi. Wynika to z obecności 
leku Hemlibra we krwi, która może wpływać na niektóre z tych badań 
laboratoryjnych, prowadząc do uzyskania niewiarygodnych wyników. Lekarz 
może nazywać te badania laboratoryjne „badaniami krzepnięcia” lub 
„badaniami oceniającymi inhibitory”.

Lek Hemlibra wpływa na wyniki badania czasu kaolinowo-kefalinowego (aPTT) 
i na wszystkie badania oparte na aPTT, takie jak aktywność czynnika VIII 
mierzona metodą jednostopniową (patrz Tabela 1 poniżej).
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Badania, których wynik podlega 
wpływowi produktu Hemlibra

Badania, których wynik nie podlega 
wpływowi produktu Hemlibra

Czas kaolinowo-kefalinowy (aPTT)

Czas krzepnięcia po aktywacji (ACT)

Oznaczanie pojedynczego czynnika 
w oparciu o aPTT metodą 
jednostopniową

Oporność na aktywowane białko C 
w oparciu o aPTT (APC-R)

Test Bethesda (krzepnięciowy) 
w celu oznaczenia miana inhibitorów 
FVIII

Czas trombinowy (TT)

Oznaczanie pojedynczego 
czynnika w oparciu o czas 
protrombinowy (PT) metodą 
jednostopniową

Oznaczanie pojedynczego 
czynnika innego niż FVIII metodą 
chromogenną

Badania immunologiczne (np. 
ELISA, metody turbidymetryczne)

Test Bethesda (metodą 
chromogenną z białkami 
bydlęcymi) w celu oznaczenia 
miana inhibitorów FVIII

Badania genetyczne czynników 
krzepnięcia (np. Factor V Leiden, 
Prothrombin 20210)

Z tego względu aPTT i wyniki testów badających aktywność czynnika VIII 
metodą jednostopniową nie powinny być wykorzystywane do monitorowania 
działania produktu Hemlibra, ustalania dawkowania w celu zastąpienia 
czynnika lub leczenia przeciwzakrzepowego bądź oznaczania miana 
inhibitorów czynnika VIII u pacjentów otrzymujących profilaktykę produktem 
Hemlibra (patrz niżej).

Jednak wyniki badań pojedynczych czynników metodą chromogenną lub 
immunologiczną nie podlegają wpływowi emicizumabu i testy oparte o te 
metody mogą być stosowane w celu monitorowania parametrów krzepnięcia 
podczas leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem badań aktywności FVIII 
metodą chromogenną. 

Testy badające aktywność FVIII metodą chromogenną zawierające bydlęce 
czynniki krzepnięcia są niewrażliwe na emicizumab (brak aktywności w 
pomiarze) i mogą być stosowane w celu monitorowania aktywności czynnika 
VIII, zarówno endogennego, jak i podawanego w infuzji lub w celu oznaczania 
inhibitorów anty-FVIII. Można używać testu Bethesda wykorzystującego 
metodę chromogenną w oparciu o czynnik VIII pochodzenia bydlęcego, który 
jest niewrażliwy na działanie emicizumabu.

Badania laboratoryjne niepodlegające wpływowi produktu Hemlibra zostały 
również przedstawione poniżej w Tabeli 1. 

Tabela 1. Wyniki badań krzepnięcia podlegające i niepodlegające wpływowi produktu Hemlibra
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Co to jest Karta dla pacjenta?

Karta dla Pacjenta zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie, które należy znać 
przed, podczas i po leczeniu lekiem Hemlibra.

Lekarz prowadzący, farmaceuta lub pielęgniarka powinni przekazać Pani/Panu 
Kartę dla Pacjenta dotyczącą leku Hemlibra przed rozpoczęciem leczenia. 

Kartę dla Pacjenta należy zawsze nosić przy sobie – można np. trzymać ją 
w portfelu.

Kartę dla Pacjenta należy pokazać każdej osobie udzielającej pacjentowi 
świadczeń medycznych. Obejmuje to wszystkich lekarzy, farmaceutów, 
personel laboratoryjny, pielęgniarki lub stomatologów, do których pacjent 
zgłasza się na wizytę – a nie tylko specjalistę, który przepisuje lek Hemlibra.

Należy poinformować swoją partnerkę lub opiekuna o leczeniu i pokazać tym 
osobom Kartę dla Pacjenta, ponieważ mogą oni zauważyć działania 
niepożądane, których Pani/Pan nie jest świadoma/y.

Kartę dla Pacjenta należy nosić przy sobie przez 6 miesięcy od podania ostatniej 
dawki leku Hemlibra. Wynika to z faktu, że efekty stosowania leku Hemlibra 
mogą utrzymywać się przez wiele miesięcy, więc działania niepożądane mogą 
wystąpić nawet wtedy, gdy już nie otrzymuje Pani/Pan leku Hemlibra.



Jakie dodatkowe ważne informacje należy znać?

Wezwanie do zgłaszania działań niepożądanych
   Niniejszy produkt leczniczy jest dodatkowo monitorowany. Umożliwi to 
szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.
Należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie o wszystkich 
działaniach niepożądanych, które u Pani/Pana występują, które Panią/Pana 
niepokoją lub które utrzymują się. Dotyczy to wszystkich możliwych działań 
niepożądanych niewymienionych w ulotce dla pacjenta. Działania niepożądane 
wymienione w tej broszurze nie wyczerpują możliwych działań niepożądanych, 
które mogą wystąpić podczas stosowania leku Hemlibra.
Należy porozmawiać ze swoim lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą, jeżeli ma 
Pani/Pan jakiekolwiek pytania, problemy lub potrzebuje więcej informacji.
Działania niepożądane można także zgłaszać za pośrednictwem krajowego 
systemu zgłoszeń spontanicznych (szczegółowe informacje poniżej). Dzięki 
zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji 
o bezpieczeństwie stosowania tego leku.
Zgłoszenia działań niepożądanych należy przekazywać do: Departamentu 
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301; 
fax: +48 22 49 21 309; strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl lub 
Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa, 
tel. +48 22 345 18 88, fax +48 22 345 18 74 lub za pomocą formularza 
zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem internetowym 
www.roche.pl/portal/pl/zglaszanie_dzialan_niepozadanych.
Pełna informacja o wszystkich znanych możliwych działaniach niepożądanych 
znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL), dostępnej we 
wszystkich językach UE/EOG na stronie Europejskiej Agencji Leków (ang. 
European Medicines Agency) (www.ema.europa.eu). 
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Roche Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa
tel.: +48 22 345 1888, fax: +48 22 345 1874
www.roche.pl 

Punkt kontaktowy w firmie

Należy zadzwonić na nr
        22 345 15 58
lub

Należy wejść na stronę
        www.roche.pl
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