
PRAKTYCZNE ASPEKTY 
PRZYGOTOWANIA 
POLIVY®

Materiał dla pielęgniarek przygotowany na podstawie 
Charakterystyki Produktu Leczniczego POLIVY

Produkt leczniczy  jest dodatkowo monitorowany. U możliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. 
Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. 
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, 
02-222Warszawa, 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.



WSKAZANIE  REJESTRACYJNE

POLIVY w skojarzeniu z bendamustyną i rytuksymabem jest 
wskazany w leczeniu dorosłych chorych z nawrotowym/opornym 
chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (ang. diffuse large B-cell 
lymphoma, DLBCL), którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia 
krwiotwórczych komórek macierzystych.

DAWKOWANIE

Dowolna kolejność podawania leków w 1 dniu cyklu

Premedykacja: lek antyhistaminowy i przeciwgorączkowy 

Nie przekraczać dawki 240 mg na cykl  POLIVY 

Polivy 1,8 mg/kg mc. 

Rytuksymab 2375 mg/m pc.

Bendamustyna

2 dzień1 dzień

6 cykli co 21 dni

290 mg/m pc.

Bendamustyna 290 mg/m pc

CZAS WLEWU

PIERWSZY WLEW - 90 MINUT. 
W trakcie wlewu i przez co najmniej 90 minut 
po zakończeniu podawania dawki początkowej 
pacjentów należy monitorować 
pod kątem reakcji związanych z infuzją. 

KOLEJNY WLEW -  30 MINUT.
Pacjentów należy monitorować w trakcie wlewu 
i przez co najmniej 30 minut od zakończenia 
wlewu.

SPOSÓB PODAWANIA POLIVY

PRODUKT LECZNICZY POLIVY:

musi być rozpuszczony i rozcieńczony przy zachowaniu 
zasad aseptyki, przez fachowy personel medyczny,

podawany jest w infuzji dożylnej przez oddzielną 
linię infuzyjną. 
Nie wolno podawać w szybkim wstrzyknięciu dożylnym.

Linia infuzyjna wyposażona jest w jałowy, niepirogenny, 
wbudowany lub dołączany filtr o niskim stopniu
wiązania z białkami (o średnicy porów 0,2 
lub 0,22 mikrometra) i cewnik.

* Czas trwania wlewu, jak i czas monitorowania pacjenta po wlewie 
   wynosi 90 min.

* Czas trwania wlewu, jak i czas monitorowania pacjenta po wlewie 
   wynosi 30 min. Czas trwania kolejnego wlewu - 30 min.



MODYFIKACJA DAWKI 
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA IRR

Stopień ciężkości 
IRR w 1. dniu cyklu Modyfikacja dawki POLIVY

Należy przerwać wlew produktu i włączyć 
leczenie objawowe.

leczenie
w przypadku wystąpienia po raz pierwszy 
następujących reakcji 3. stopnia: świszczący oddech, 
spastyczność oskrzeli lub uogólniona pokrzywka. 

 leczenie
w przypadku powtórnego wystąpienia: 

następujących reakcji 2. stopnia: świszczący 
oddech lub wysypka
lub jakiegokolwiek objawu w stopniu 3. 

Po całkowitym ustąpieniu objawów, wlew może być 
wznowiony z szybkością stanowiącą 50% szybkości 
wlewu przed wystąpieniem objawów. Jeśli nie 
występują objawy związane z wlewem, szybkość 
wlewu może być zwiększana o 50 mg/godzinę 
co 30 minut. 
W kolejnym cyklu wlew produktu powinien 
trwać 90 minut. 
Jeśli nie wystąpią reakcje związane z wlewem, 
kolejne wlewy mogą być podawane przez 30 minut. 
Należy zastosować premedykację przed każdym 
cyklem leczenia. 

 POLIVY 
  

  POLIVY 

  

Należy całkowicie zakończyć

Należy całkowicie zakończyć POLIVY 

POLIVY 

STOPIEŃ 1-3
IRR

STOPIEŃ 4
IRR

Natychmiast  wlew i  całkowicie 
leczenie produktem . 
Zastosować leczenie objawowe. 

przerwać zakończyć
POLIVY

1 ml
20 mg

 roztworu po rekonstytucji zawiera 
 polatuzumabu wedotyny.

REKONSTYTUCJA (rozpuszczanie)

Określ potrzebną objętość roztworu o stężeniu 20 mg/ml 
otrzymanego po rozpuszczeniu produktu, na podstawie 
wymaganej dawki.

Wybierz właściwe fiolki leku POLIVY zgodnie z wyliczoną 
należną dawką.

Produkt musi być rozpuszczony w jałowej wodzie do wstrzykiwań.

ETAPY PRZYGOTOWANIA PRODUKTU
POLIVY

ROZCIEŃCZANIE

Dodanie wody jałowej do fiolki z produktem leczniczym POLIVY
w celu uzyskania wymaganej dawki.

Rozcieńczenie rozpuszonego roztworu produktu leczniczego POLIVY 
w worku infuzyjnym zawierającym roztwór chlorku sodu lub glukozy.

Chlorek sodu
9 mg/ml

Chlorek sodu
4,5 mg/ml



ROZCIEŃCZANIEREKONSTYTUCJA 

Woda jałowa
Opcja 1 Opcja 2

Wybierz właściwą 
objętość
wody jałowej.

Powoli wstrzyknij 
wodę za pomocą 
sterylnej strzykawki 
z igłą.

Strumień skieruj
fiolki, 

a nie bezpośrednio 
na liofilizowaną masę.

 
na ściankę 

Delikatnie obracaj
fiolką aż do 
całkowitego
rozpuszczenia 
jej zawartości.

Nie wstrząsaj!

Obejrzyj otrzymany roztwór

Roztwór powinien być bezbarwny do lekko brązowego, 
klarowny do lekko opalizującego i nie powinien zawierać 
widocznych cząstek.

Za pomocą sterylnej strzykawki pobierz z fiolki 
z produktem POLIVY wymaganą objętość roztworu 
otrzymanego po rozpuszczeniu produktu 
i rozcieńcz go w worku infuzyjnym.*

Delikatnie wymieszaj zawartość worka infuzyjnego 
wolno obracając worek dnem do góry.
Nie wstrząsaj.

Obejrzyj worek infuzyjny pod kątem obecności cząstek.

OBLICZ OBJĘTOŚĆ ROZTWORU

Całkowita objętość
rozpuszczonego

produktu POLIVY (ml) 
do dalszego rozcieńczenia

1,8 mg POLIVY x kg (waga chorego)

20 mg/ml
=

* Właściwa objętość roztworu obliczona według wzoru



Roche Polska Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa

tel.: +48 22 345 18 88, fax: +48 22 345 18 74 
www.roche.pl
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