
 

Lütfen unutmayın:  

 

 
Lütfen bu kartı tüm acil 
durum görevlilerine ve
sağlık hizmeti
sağlayıcılarına gösteriniz.

 
 

 

 

   

 BLİNCYTO® (blinatumomab)
 

 

 

Hasta Kartı

hakkında bilgi

BLİNCYTO:
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•
Titreme (tremor)
Konfüzyon (bilinç bulanıklığı)
Beyin fonksiyonu ile ilgili
bozukluklar (ensefalopati)

İletişim güçlüğü (afazi)
Nöbet (konvülziyon)
dahil nörolojik olaylara neden olabilir.

 Bu belirtilerden herhangi biriyle karşılaştığınız takdirde derhal 
doktorunuzla veya hemşirenizle iletişime geçiniz.

 BLİNCYTO alırken eve güvenli bir şekilde gidiniz ve hareketli 
araç/ağır makine kullanmayınız veya çalıştırmayınız ya da tehlikeli 
aktivitelere katılmayınız. 

İnfüzyon pompası ile ilgili bir sorun olursa veya infüzyon pompası 
beklenmedik şekilde durursa, derhal doktorunuza veya hemşireye haber 
veriniz. Herhangi bir sorunu kendi kendinize düzeltmeyi denemeyiniz.

•



 

Benim adım     Herhangi bir tedavi uygulamadan önce lütfen aşağıda numarası bulunan ve bana bu ilacı 
reçete eden doktorumu arayınız. Herhangi bir tıbbi değerlendirme yapılması durumunda, her 
türlü tedavi ve/veya test sonucu dahil tüm tıbbi kayıtların kopyalarını lütfen aşağıda ismi geçen 
doktora/doktorlara iletiniz.

 

Acil durumda iletişime geçilecek kişi     

 
Hematolog  

Adı  Hastane Şehir 
Telefon

Numarası  

 
 

Bağışıklık sistemimi baskılayabilen
öncü B hücreli akut lenfoblastik lösemi
tedavisi için kullanılan BLİNCYTO ile
tedavi almaktayım.

Tedaviye başlama tarihim   

Onkolog  

Hematoloji Hemşiresi

  Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz 
ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi 
durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna 
tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.



 

BLİNCYTO TEDAVİSİNE GENEL BAKIŞ    
BLİNCYTO nedir?   
• BLİNCYTO bağışıklık sisteminizin anormal, kanserli akyuvarlara saldırmasını ve yok etmesini sağlayan bir ilaçtır.

BLİNCYTO ne için kullanılır?

İÇİNDEKİLER   
 

• 

• 

• 

 

BLİNCYTO® (blinatumomab) 
Hastalar ve Bakıcılar İçin Önemli Risk

Minimizasyonu Bilgileri
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Bu kılavuz, Risk Yönetim Planının (RYP) bir parçası 
olarak, BLİNCYTO ile tedavi alan hastalara veya 
bakıcılarına BLİNCYTO kullanımıyla ilişkili 
aşağıdaki risklerin önlenmesi veya en aza 
indirgenmesi için yapılması gerekenler hakkında 
ayrıntılı bilgi sunma amacıyla hazırlanmıştır:
• Nörolojik olaylar 
• İlaç uygulama hatası

BLİNCYTO TEDAVİSİNE GENEL BAKIŞ 

 BLİNCYTO nedir? 

 BLİNCYTO ne için kullanılır? 

 BLİNCYTO nasıl verilir? 

BLİNCYTO KULLANIMI KONUSUNDA SİZİN VE/VEYA BAKICINIZIN BİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR 

 Nörolojik Olaylarla İlgili Önemli Bilgiler 

 İlaç Uygulama Hatasıyla İlgili Önemli Bilgiler 

• Blinatumomab öncü B hücreli Akut Lenfoblastik Lösemi (vücut akyuvarlarının kontrol dışı büyümesinden   
 kaynaklanan bir kan kanseri türü) tanısı konulan ve CD19 reseptör varlığı gösterilmiş olan erişkinler ve 1 yaşın   
 üzerindeki çocuklarda; 

• Daha önce en az 2 seri tedavi (standart tedavi + kurtarma tedavisi) uygulanmış olmasına rağmen hematolojik   
 nüks gelişmiş olan veya uluslararası sertifikalı bir laboratuvarda onaylanmış bir yöntemle %0,1 ve üzerinde   
 minimal kalıntı hastalık belirlenmiş olan başka bir kişiden kök hücre nakli için uygun hastalarda. 

• Daha önce başka bir kişiden kök hücre nakli uygulanmış olmasına rağmen hematolojik nüks gelişmiş olan veya   
 uluslararası sertifikalı bir laboratuvarda onaylanmış bir yöntemle %0,1 ve üzerinde minimal kalıntı hastalık   
 belirlenmiş olan ve başka bir kişiden tekrar kök hücre nakli yapılacak hastaların tedavisinde uygundur. 
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   Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik 
bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır.
Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta 
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi
edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma 
Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan 
etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız 
veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız 
yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan 
Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08
numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye 
Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.



Bu kılavuzda yer alan bilgiler, akut lenfoblastik löseminiz için tedavi uygulayan 
doktorunuzla veya diğer sağlık çalışanlarıyla yapacağınız görüşmelerin yerini 
almaz. Bu kılavuzun yanı sıra hekiminizin veya hemşirenizin size verdiği 
BLİNCYTO Kullanma Talimatını (KT) da okuyunuz. BLİNCYTO KT’e ulaşmak 
için lütfen cep telefonunuzun kamerasını açarak, QR kodu okutunuz.

BLİNCYTO ile ilgili bir sorunuz olduğu takdirde, doktorunuza danışınız.



• 
– 

– 
• 

• 

• 

BLİNCYTO KULLANIMI KONUSUNDA SİZİN VE/VEYA BAKICINIZIN 
BİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR

2.1 Nörolojik Olaylarla İlgili Önemli Bilgiler

2 

BLİNCYTO nasıl verilir?
 BLİNCYTO sürekli IV infüzyon (damar içine uygulama) olarak verilir:  
 BLİNCYTO’nun yararlarının en üst düzeye çıkarılması için, hastalara sürekli olarak uygulanması gerekir. Bu   
 nedenle, BLİNCYTO bir infüzyon pompası kullanılarak bir damar içine (intravenöz yoldan) sürekli şekilde uygulanır 
 Tedavinizin her döngüsü boyunca bir infüzyon kateteri sürekli olarak takılı kalacaktır.
 Doktorunuz, hastanede yatış süreniz ve BLİNCYTO tedaviniz için gereken döngülerin sayısı ve uzunluğu konusunda  
 sizinle görüşecektir.
 BLİNCYTO infüzyon torbanızın ne zaman değiştirileceğini doktorunuz belirleyecektir, bu sıklık her gün ila 4 günde bir  
 arasında değişebilir.  
 BLİNCYTO vücudunuzda birkaç saat boyunca aktif kalacaktır.  

• BLİNCYTO:

- Titreme (veya tremor)
- Konfüzyon (bilinç bulanıklığı)
- Beyin fonksiyonu ile ilgili bozukluklar (ensefalopati)

- İletişim güçlüğü (afazi)
- Nöbet (konvülziyon)
dahil nörolojik olaylara neden olabilir.

• BLİNCYTO doğrudan damara batırılan bir tüp yoluyla ilacı ileten bir infüzyon olarak uygulanacaktır. İnfüzyon   
 pompası 28 gün süresince günün 24 saati boyunca size bağlı olacaktır.  
• İlaç uygulama hatasını önlemek ve doğru miktarda BLİNCYTO aldığınızdan emin olmak için, infüzyonun sağlık   
 hizmeti sağlayıcınız tarafından açıklandığı şekilde uygulanması önemlidir.

2.2 İlaç Uygulama Hatasıyla İlgili Önemli Bilgiler
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Bu belirtilerden herhangi biriyle karşılaştığınız takdirde derhal doktorunuzla veya hemşirenizle  
iletişime geçiniz.
• BLİNCYTO alırken eve güvenli bir şekilde gidiniz ve hareketli araç/ağır makine kullanmayınız veya  
 çalıştırmayınız ya da tehlikeli aktivitelere katılmayınız.

İlaç uygulama hatasının önlenmesi için aşağıdakilerin akılda tutulması önemlidir:
 - İnfüzyon pompasının kilidini açmayınız, bağlantısını kesmeyiniz veya kasıtlı olarak herhangi bir   
   ayarını değiştirmeyiniz.
 - İnfüzyon pompasının alarmı çalarsa veya çalışması beklenmedik bir şekilde durursa, derhal   
   doktorunuzla ya da hemşirenizle iletişime geçiniz.
 - Hortumun üzerine yatmayınız, hortumu çekmeyiniz veya hortumun dolaşmasına ya da 
   bükülmesine izin vermeyiniz. İnfüzyon yerini kapatan tabakanın her zaman kuru kalmasını sağlayınız.
İnfüzyonunuzla ilgili endişeleriniz için doktorunuz veya hemşirenizle iletişime geçiniz.




