Przewodnik dla Pacjenta
Co należy wiedzieć o terapii
z zastosowaniem leku Erivedge®?

Spis treści broszury
Niniejsza broszura pomoże Panu/Pani dowiedzieć się, czego można
oczekiwać od terapii z zastosowaniem leku Erivedge®.
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Niniejsza broszura nie zastępuje porady i zaleceń udzielonych przez
lekarza lub pielęgniarkę. Należy zapoznać się także z treścią ulotki
dla pacjenta / informacji o leku dołączonej do opakowania preparatu
Erivedge®, kapsułki. W przypadku pytań dotyczących choroby
lub jej leczenia należy zwrócić się do lekarza.
Materiał ten skierowany jest wyłącznie do pacjentów rozpoczynających
terapię lekiem Erivedge®.

Dane do kontaktu z zespołem ds. opieki zdrowotnej:
Nazwisko lekarza:
Tel.:
E-mail:
Nazwisko pielęgniarki:
Tel.:
E-mail:
Nazwa szpitala:
Tel.:
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Co to jest rak podstawnokomórkowy
skóry (BCC)?

W jakim celu stosuje się lek Erivedge®?

Rak podstawnokomórkowy skóry, określany także jako BCC
(basal cell carcinoma), jest rodzajem nowotworu złośliwego skóry,
który wywodzi się z warstwy podstawnej naskórka.

Lek Erivedge® jest stosowany w leczeniu osób dorosłych
z rozpoznaniem zaawansowanego BCC. Lek stosowany
jest gdy nowotwór:

Jest to najczęściej występujący rodzaj nowotworu złośliwego skóry.
 Przy wczesnym wykryciu BCC zazwyczaj możliwe jest usunięcie
nowotworu drogą chirurgiczną lub za pomocą prostego zabiegu.
Czasami jednak BCC może mieć bardziej agresywny przebieg,
zwłaszcza gdy zmiana na skórze jest duża, wnika głęboko pod skórę
lub dochodzi do zajęcia innych części ciała.
W takich przypadkach określa się go mianem zaawansowanego
BCC (advanced BCC, aBCC).

 rozprzestrzenił się do innych części ciała (nazywany jest wówczas
„przerzutowym” rakiem podstawnokomórkowym skóry),
 nacieka okoliczne tkanki, a lekarz ocenił, że leczenie chirurgiczne
lub radioterapia nie jest wystarczająco skuteczną metodą leczenia.
Leczenie chirurgiczne i radioterapia mogą być nieodpowiednią
metodą leczenia z następujących powodów:
zastosowanie tych metod nie zapewni wyleczenia,
zastosowanie tych metod doprowadzi do uszkodzenia części ciała,
 może wystąpić trwała utrata sprawności danego narządu ciała,
np. oka lub ucha,
 nie można zastosować zastosować powtórnej radioterapii
w obszarze wcześniej napromienianym.
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Należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta / informacji o leku dołączonej do opakowania leku Erivedge®.
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Dlaczego został mi przepisany lek Erivedge®?
Lek Erivedge® może doprowadzić do zmniejszenia rozmiaru
zmian nowotworowych lub zahamowania ich wzrostu.
Wykazano, że lek Erivedge®, znany także pod medyczną nazwą
wismodegib, działa u wielu chorych na aBCC, takich jak Pan/Pani.
W badaniu klinicznym lek Erivedge® podawano osobom dorosłym
chorym na aBCC. Pacjentów podzielono na 2 grupy – osoby
z miejscowo zaawansowanym BCC i osoby z przerzutowym BCC.
W trakcie leczenia u większości pacjentów doszło do zmniejszenia
rozmiarów zmian nowotworowych lub zahamowania ich wzrostu BCC,
a w niektórych przypadkach zmiany nowotworowe zniknęły całkowicie.
Jednakże niewielki odsetek pacjentów nie odniósł korzyści z leczenia.

Miejscowo zaawansowany BCC – BCC, który nacieka okoliczne tkanki, a lekarz ocenił,
że leczenie chirurgiczne lub radioterapia nie jest wystarczająco skuteczną metodą leczenia.
Przerzutowy BCC – BCC, który rozprzestrzenił się do innych części organizmu.
Należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta / informacji o leku dołączonej
do opakowania leku Erivedge®.
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Jak działa lek Erivedge®?

Jak należy przyjmować lek Erivedge®?

W około 9 na 10 przypadków BCC dochodzi do zaburzenia
przekazywania sygnału wewnątrz komórek nowotworowych,
co prowadzi do ich wzrostu. Sygnał ten znajduje się w szlaku
komórkowym zwanym szlakiem sygnałowym Hedgehog.

Lek Erivedge® należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza.

Lek Erivedge® został opracowany, aby zakłócać przekazywanie
tego sygnału wewnątrz komórek BCC. Może to spowolnić wzrost
lub prowadzić do obumarcia komórek nowotworowych.
W efekcie dochodzi do zmniejszenia zmian nowotworowych.
Ponieważ działanie leku Erivedge® jest ukierunkowane na szlak
sygnałowy Hedgehog, jest on zwany „inhibitorem szlaku Hedgehog”.

Należy przyjmować jedną kapsułkę codziennie. Przyjmowanie
leku Erivedge® codziennie o tej samej porze może pomóc
Panu/Pani nie zapominać o jego przyjęciu.
Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą.
Kapsułek nie należy kruszyć, otwierać ani rozgryzać,
aby uniknąć niezamierzonej ekspozycji na ich zawartość.
Lek Erivedge® przyjmuje się niezależnie od posiłku.

W przypadku pominięcia dawki
 Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.
 Kolejną dawkę należy przyjąć zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku przyjęcia dodatkowej dawki leku
 W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Erivedge®
należy skontaktować się z lekarzem.
Czy można przerwać stosowanie leku Erivedge® w dowolnym
momencie?
 Nie należy przerywać stosowania leku Erivedge® bez wcześniejszej
konsultacji z lekarzem.
 Przerwanie leczenia może zmniejszyć jego skuteczność.
W przypadku pojawienia jakichkolwiek dalszych wątpliwości
dotyczących stosowania leku Erivedge® należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.
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Należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta / informacji o leku dołączonej do opakowania leku Erivedge®.
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Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem stosowania
leku Erivedge®
Nie należy stosować leku Erivedge® w przypadku ciąży lub planowania
zajścia w ciążę. Lek Erivedge® może powodować poważne wady wrodzone
oraz śmierć nienarodzonego dziecka lub noworodka. Nie należy zachodzić
w ciążę w czasie trwania terapii tym lekiem.

Wszyscy pacjenci (mężczyźni i kobiety) powinni przestrzegać
zaleceń dotyczących stosowania metod zapobiegania ciąży
otrzymanych od lekarza i opisanych szczegółowo w broszurze
„Program zapobiegania ciąży podczas stosowania leku Erivedge®:
informacje dla pacjentów przyjmujących lek Erivedge®”.
Kiedy nie przyjmować leku Erivedge®:
 Jeśli pacjentka jest w ciąży, gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest
w ciąży lub gdy planuje zajść w ciążę w okresie leczenia lub w czasie
24 miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki tego leku. Wynika to z faktu,
że lek Erivedge® może być szkodliwy dla dziecka lub doprowadzić
do zgonu nienarodzonego dziecka.
 Jeśli pacjentka karmi piersią lub planuje karmienie piersią w okresie
leczenia lub w czasie 24 miesięcy po przyjęciu ostatniej dawki tego
leku. Wynika to z faktu, że nie wiadomo, czy lek Erivedge® przenika
do mleka kobiecego i czy jest szkodliwy dla dziecka.
 Jeśli pacjentka może zajść w ciążę i nie jest w stanie lub nie jest
skłonna stosować koniecznych metod zapobiegania ciąży, które są
wymienione w Programie zapobiegania ciąży Erivedge®.
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Należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta / informacji o leku dołączonej do opakowania leku Erivedge®.

 W przypadku osób przyjmujących jednocześnie ziele dziurawca
zwyczajnego (Hypericum perforatum) – lek ziołowy stosowany
w leczeniu depresji.
 U osób z nadwrażliwością na wismodegib lub którykolwiek
z pozostałych składników leku (patrz ulotka dla pacjenta).
W trakcie leczenia i po nim:
 Nie należy być dawcą krwi w jakimkolwiek momencie leczenia
oraz przez 24 miesiące po przyjęciu ostatniej dawki leku.
 Pacjenci płci męskiej nie mogą być dawcami nasienia w trakcie
leczenia i przez 2 miesiące po przyjęciu ostatniej dawki leku.
 Leku Erivedge® nie należy podawać innej osobie.
 Po zakończeniu leczenia niezużyte kapsułki należy zwrócić
farmaceucie lub lekarzowi.
 Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych
aktualnie lub ostatnio lekach wydawanych na receptę i dostępnych
bez recepty oraz o przyjmowanych witaminach i lekach ziołowych.
– Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Erivedge®
lub zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Lek Erivedge® może także wpływać na działanie innych leków.
– Należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta / informacji
o produkcie dołączonej do opakowania leku Erivedge®,
kapsułki w celu uzyskania dodatkowych informacji
na temat działania innych leków stosowanych
jednocześnie z lekiem Erivedge®.
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Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Możliwe działania niepożądane
Znajomość wszystkich możliwych działań niepożądanych
związanych z leczeniem jest bardzo istotna

Uczucie zmęczenia
 Może pojawić się uczucie zmęczenia lub wyczerpania.

Ponieważ każdy organizm jest inny, nie można przewidzieć,
jakie działania niepożądane wystąpią u danej osoby. Jeśli u pacjenta
wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, należy powiedzieć
o tym lekarzowi lub farmaceucie. Poniżej przedstawiono najczęstsze
działania niepożądane podczas stosowania leku Erivedge®.

Wymioty lub uczucie nudności
Mogą pojawić się nudności lub wymioty.

Skurcze mięśni
 Mogą to być bóle głębokie, tępe i długotrwałe lub nagłe, kłujące
i szybko ustępujące.

Zaparcia
 Może dojść do trudności w opróżnianiu jelit lub wystąpić uczucie
niepełnego wypróżnienia.
 Zaparcie może wywoływać bóle brzucha, skurcze jelit i wzdęcia.

Wypadanie włosów (łysienie)
 Włosy mogą się przerzedzić lub wypaść.
 Może to dotyczyć każdej części ciała po trochu w trakcie trwania terapii.
Utrata apetytu i masy ciała
 Może dojść do zmniejszenia częstości spożywania pokarmów
lub do mniejszego odczuwania głodu.
 Może dojść do zmniejszenia masy ciała.
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Należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta / informacji o leku dołączonej do opakowania leku Erivedge®.

Biegunka
Mogą pojawić się luźne lub wodniste stolce 3 lub więcej razy na dobę.

Zanik krwawień miesiączkowych u kobiet w wieku rozrodczym
 U kobiet w wieku rozrodczym może dojść do zaniku krwawienia
miesiączkowego.
Ból stawów
Może pojawić się ból w jednym lub wielu stawach.
Świąd skóry
Może pojawić się uczucie swędzenia wywołujące potrzebę drapania.
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Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Postępowanie w przypadku wystąpienia
działań niepożądanych
Znajomość wszystkich możliwych działań niepożądanych
związanych z leczeniem jest bardzo istotna.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z działań niepożądanych
zastosowanie się do przedstawionych poniżej wskazówek może
pomóc i sprawi, że poczuje się Pan/Pani bardziej komfortowo.
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Skurcze mięśni
 Częsta zmiana pozycji ciała.
 Ćwiczenia nóg w łóżku polegające na ich zginaniu i prostowaniu
po 10 razy dwukrotnie w ciągu doby lub najczęściej jak to możliwe.
Jeśli niemożliwe jest samodzielne poruszanie nogami,
może Panu/Pani pomóc w tym członek rodziny.

Wypadanie włosów (łysienie)
 W przypadku silnego wypadania włosów można zaopatrzyć się
w perukę.
 Należy stosować preparaty chroniące przed promieniowaniem UV
(kremy z filtrem UV, blokery UV) lub kapelusz w celu ochrony
skóry głowy przed słońcem.
Zmiana odczuwania smaku lub jego całkowita utrata
 Należy wybierać pokarmy, które ładnie pachną i dobrze smakują,
nawet jeśli są one Panu/Pani nieznane.
 Zimne i mrożone pokarmy mogą mieć lepszy smak niż potrawy
gorące.
Utrata masy ciała

 Ogrzewanie kończyny w momencie występowania skurczu,
jeśli jest to dozwolone przez lekarza. Należy poradzić się lekarza
lub pielęgniarki, jaki rodzaj ciepła i przez jaki okres czasu można
zastosować.

 Dzień należy rozpoczynać od śniadania.

 Masaż nóg, jeśli jest dozwolony przez lekarza.

 Przed snem należy spożyć przekąskę.

 Należy spożywać małe, częste posiłki złożone z ulubionych
pokarmów.
 Posiłki należy spożywać wspólnie z innymi członkami rodziny.
 Na godzinę przed posiłkiem można spróbować wykonać
lekkie ćwiczenia fizyczne.
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Należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta / informacji o leku dołączonej do opakowania leku Erivedge®.
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Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Postępowanie w przypadku wystąpienia
działań niepożądanych (cd.)
Uczucie zmęczenia
 Wykonywanie ważnych czynności należy zaplanować na porę,
kiedy ma się najwięcej energii.
 Należy rozkładać ważne czynności na cały dzień, a nie wykonywać je
wszystkie od razu.

Pytania do lekarza
Najlepszych odpowiedzi na Pana/Pani pytania udzieli lekarz. Poniżej
przedstawiono przykładowe pytania, które można zadać lekarzowi
po rozpoznaniu aBCC.
Jaki rodzaj aBCC występuje w moim przypadku?

 Należy odpoczywać i spać dostatecznie długo. Mogą być potrzebne
krótkie drzemki i przerwy na odpoczynek.
Nudności
 Należy jeść pokarmy o niewyraźnym smaku, takie jak suche tosty
lub krakersy.

W jaki sposób lek Erivedge® różni się od innych metod leczenia?

 Jeśli nudności występują tylko pomiędzy posiłkami, należy spożywać
często małe posiłki oraz przekąskę przed snem.
 Należy pić małymi łykami klarowne, zimne napoje (klarowne napoje
to takie, które są przejrzyste, np. sok jabłkowy lub herbata).

Jak długo trwa terapia lekiem Erivedge®?

 Należy wyszukiwać pokarmy, które się lubi.
 Aby pozbyć się nieprzyjemnego smaku, można ssać twarde cukierki
o przyjemnym zapachu, takie jak dropsy cytrynowe lub miętowe.
 Pomocny może być odpoczynek przy łagodnej muzyce, ulubionym
programie telewizyjnym lub w towarzystwie innych osób.
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Należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta / informacji o leku dołączonej do opakowania leku Erivedge®.

Komu należy powiedzieć o działaniach niepożądanych?
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Pytania do lekarza (cd.)
Na co zwrócić szczególną uwagę podczas terapii lekiem Erivedge®?

Ocena postępów leczenia
 Ważne jest, aby przekazywać lekarzowi lub pielęgniarce aktualne
informacje na temat leczenia z zastosowaniem leku Erivedge®.
 Ten dziennik monitorowania leczenia należy wykorzystać do oceny
postępu choroby i notowania działań niepożądanych, które mogą
pojawić się w trakcie leczenia.

Inne pytania/uwagi:

 Co miesiąc należy wykonywać zdjęcie zmiany BCC i/lub dokonywać
pomiaru zmiany chorobowej za pomocą linijki i zapisywać
te informacje w dzienniku.
 Należy także zapisywać wszelkie zmiany zachodzące w BCC lub
pojawiające się działania niepożądane.
 Należy poradzić się lekarza i/lub pielęgniarki, jakie jeszcze inne dane
należy zapisywać w dzienniku.
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Należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta / informacji o leku dołączonej do opakowania leku Erivedge®.
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Monitorowanie postępów leczenia

Monitorowanie postępów leczenia

Data:

Data:

Zauważone zmiany:

Zauważone zmiany:

Pytania do lekarza i / lub pielęgniarki:

Pytania do lekarza i / lub pielęgniarki:

Rozmiar BCC:

Rozmiar BCC:

„Zawsze należy pamiętać o zapytaniu lekarza o sprawy,
które wydają się istotne”.
– pacjent przyjmujący lek Erivedge®
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Należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta / informacji o leku dołączonej do opakowania leku Erivedge®.
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Monitorowanie postępów leczenia

Monitorowanie postępów leczenia

Data:

Data:

Zauważone zmiany:

Zauważone zmiany:

Pytania do lekarza i / lub pielęgniarki:

Pytania do lekarza i / lub pielęgniarki:

Rozmiar BCC:

Rozmiar BCC:

„Niektórzy ludzie uważają, że opisywanie własnych doświadczeń
dodaje sił”.
– pielęgniarka
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Należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta / informacji o leku dołączonej do opakowania leku Erivedge®.
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Dodatkowe informacje:

Notatki

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat leku Erivedge®
 Należy poradzić się lekarza.
 Należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta
nt. leku Erivedge®/ informacji o produkcie dołączonej
do opakowania leku Erivedge®, kapsułki.
Informacje dla pacjentów stosujących lek Erivedge®
 Program zapobiegania ciąży podczas stosowania leku Erivedge®:
Informacje dla pacjentów stosujących lek Erivedge® – zrozumienie
informacji zawartych w tej broszurze przed rozpoczęciem leczenia
z zastosowaniem leku Erivedge® jest bardzo istotne.
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Należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta / informacji o leku dołączonej do opakowania leku Erivedge®.
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Notatki
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Notatki
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