Roche

12.04.2017

A

AR FAS

ILE ILI

l)

Sayın Doktor,

Bu ıııektubun afiıact sizi Zelboraf kııllaıııııı iIe oıtaya çıkan dııpııytren koırtraktürü ve plarıtar
fasiyal fibroıııatoz riski hak]<ında sizi bilgilendiıınektir.
Bu ınektup, Sağlık Bakanlığl Türkiye iiaç ve Tıbbi Cihaz Kul'ıııı-ırı, Fanrıakovijilaııs ve Kontrole

Tabi MaddeIer Dairesi ile mutabık kalınarak lıazırlannııştır. Mektuba

ı,vrvıv.titck.gov.tr

adresinden de ulaşabiiirsiniz.
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Zelboraf kullanımı ile Dupuytı'en kontraktürü ve plantar fasiyal fibromatoz vakalarr
biIdiriImiştir.
Vakaların büyük bir çoğunluğunun, hafif ila orta şiddeffe olduğu tespit edilmiştir.
Bununla tıirlikte, şiddetli ve fiziksel krsıtlılık durumu oluştuı'an Dupuytren kontraktürü
vakalarr da raporIanmıştır.
Dupuytren kontraktürü ve plantar fasiyal fibromatoz, mevcut Zelboraf Kısa Ürün
Bilgilerinde belirtilmiş olduğu üzere (Pozoloji ayarlamaları böIümij),Zelborafın geçici
bir süreliğine kesilnıesi veya tedavinin sonlandırıIması ile kontrol alhna alrnmalıdrr.

Güvenlilik sorunu ile ilgili ayrıntılı bilgiler ve tavsiveler
Ze|boraf ile birlikte görüien Dupuytren kontraktürüne dair bildirileıı vakalar, birveya her iki eliıı
avuç içinde görünür bantlarıı-l oftaya çıkması veya kalınlasması ile karakterizedir. Medyan ol1ıaya
çıkma süresi, Zelbora?ın ilk dozuııuıı alınmasından itibaren 224 güıı olarak lıesaplannrıstır.
Hastalarıır bliyük çoğunluğunda, Zelboraf tedavisi siirdürüldüğünde bu dururı-l devaın etıniş;

Zelboraf ııı kesildiği veya sonlaırdlrıldığı duruıııIarda ise lrastalarııı büytik çoğıınluğuııun
senıptoııılarında iyileşme kaydedilnıiş veya söz konıısu durı-ıııı oıtadaıı kalkmıştır.
Tedavi öncesiırde Dı.ıptıytı'en kontraktüri.iıre salrip olan bir lıasta ise Zelboraf kullanıını Sonrasl
tıbbi duruııunda bir alevleırme yaşamıştır. Dupııytreır kontrakrıirüne ilave olarak, Zelboraf
kullanınııyla birlikte seyrek olarak, hafif ila oı1a şiddette plaııtar fasiyal fibroıı-ıatoz vakaları da
raporlanııriştır. Biı'r,akada ise lıeırl elleriıı lreıll ayakların sıi'alı tutiıIı.ıı-ırtı göriilnıiişttir.

Sağlık ıııesleği ııenstıp1arı, hastaları bu risk koııustıııda bilgileııdirıneli ve tedavi öncesinde
Dı.ıpı-ıytreı-ı koııtraktiirü Ve plantar fasiyal fibroırıatoz iıastalığı bulunaıı kişilere dikkatle
yaklaşırıalıdır. Sağlık nıesieği ııeıısuplarının, Zelboraf kısa tinin bilgisinde beliıtilnıiş olduğu
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iZere advers olaylara yönelik doz değiştirme kılavuzlarıııı tal<ip etııeleri tavsiye edilınektedir:
orta ila şiddetli fibı'omatoz duruııuııda, söz koııusu durum ortadaır kalkana veya iyileşene kadar
Zelboraf tedavisinin kesilııesi tavsiye edilir; tedavinin yeııiden başlatılmasında doz 240 mg
azaltılarak verilıne|idir.Doz azalİımı ile tedaviniıı kesilmesi iki kez deııeırıneli ve herhangi bir
iyileşme veya düzelme gönilınez ise tedavi tamameır bırakılmalıdır. Dozun günde iki kez 480 mg
altına indiriImesi tavsive edilmemektedir.
Dupuytren kontraktürü ve plantar fasiyal fibromatoz riskini yansıtacak şekilde ürün bi lgileri
güncellenecektir. Zelboraf ile ilişkili diğer risklerin taın bir tartışması için lütfen Kısa Ürun
Bilgisi'ne bakınız.

Ranorlama qerekliliği
Zelboraf adlı ilacı reçete ederken yukarıda beliıtilen güvenlilik uyanlarına dikkat edilmesini ve
bu ilaçlann kullanımı sırasında advers reaksiyon oluşması durumunda Sağlık Bakanlığı, Türkiye
Ilaç ve Tıbbi Cilıaz Kuıumu, Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi, Türkiye
Farmakovijilans Merkezi'ne (TÜFAM) (e-posta tufam@titck.gov.tr; tel:0 3122l8 30 00,0800
3l4 00 08; faks: 03lz 2l8 35 99) velveya Roclre Müstalrzarları Sanayi A.Ş.'ye (tel: 0212 366 92
5 9, e- posta: zeyn ep.},ard i m c i@roche. com ) b i ldirm en zi hatırlatırız.
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Saygılarımızla,

ROCHE MÜSTAHZARLARI
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