
 
 

 

                                                             Alunbrig®   
(Brigatinibs)

        Alunbrig® 
(Brigatinibs) 
 
Informācija Jums un Jūsu medicīniskā 
aprūpē vai ārstēšanā iesaistītiem 
veselības aprūpes speciālistiem 

Jūsu vārds: 
 

 
Ārsta vārds (ārsts, kurš izrakstīja Alunbrig®): 

 

 
Ārsta tālruņa numurs: 

 
 

Pirmās Alunbrig® lietošanas reizes datums: 
 
 

Pēdējās Alunbrig® lietošanas reizes 
datums (ja to vairs nelietojat): 

 
 

Neatliekamā gadījuma, lūdzu, sazinieties 
ar (t.i., tuvinieka vārds): 

 
 

Darba kods: VV-MEDMAT-36690. Teksta pēdējais 
pārskatīšanas datums 01/2021. 
Kontaktinformācija: lv-info@takeda.com 

Pacienta brīdinājuma kartīte 

Svarīgi 

Šajā pacienta brīdinājuma kartītē ir svarīga 
drošuma informācija, kas Jums jāzina, ja 
lietojat Alunbrig®.  

• Alunbrig® lietošanas laikā un mēnesi pēc 
pēdējās tā devas lietošanas vienmēr 
nēsājiet sev līdzi šo brīdinājuma kartīti.  

• Parādiet šo kartīti visiem ārstiem un 
veselības aprūpes speciālistiem, kurus 
apmeklējat.  

• Šīs kartītes otrā pusē pierakstiet jebkādu 
informāciju par savu ārstēšanu ar Alunbrig®.  

 
Uz šīs kartītes nav norādītas visas iespējamās 
blakusparādības.  

 
Lai iegūtu papildu informāciju par 
blakusparādībām,izlasiet Alunbrig® lietošanas 
instrukciju vai konsultējieties ar savu ārstu.  

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs 

iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu 

drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par 

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 

4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām 

blakusparādībām

  



 
 

 

Svarīga informācija pacientam 

Alunbrig® Jums ir jālieto, lai aizkavētu plaušu 
vēža augšanu un izplatīšanos.  

Alunbrig® lietošanas laikā Jums var rasties 
plaušu darbības vai elpošanas traucējumi. 

• Daži simptomi var līdzināties plaušu vēzim 
vai citām plaušu slimībām, kas Jums, 
iespējams, ir. 

• Dažas no šīm blakusparādībām ir 
būtiskas, un to gadījumā nepieciešama 
neatliekama medicīniska palīdzība.  

• Lielākā šo blakusparādību rašanās 
iespēja ir pirmo 7 dienu laikā pēc 
Alunbrig® lietošanas sākšanas. 

 
Nekavējoties konsultējieties ar ārstu, ja Jums 
rodas kāds no zemāk minētajiem simptomiem vai 
kāds no šiem simptomiem neizzūd vai 
pastiprinās: 

• apgrūtināta elpošana,   

• elpas trūkums,  

• sāpes krūškurvī,  

• klepus,  

• paaugstināta temperatūra (drudzis).  

Ja Jums rodas kāds no iepriekš minētajiem 
simptomiem vai kāds cits simptoms, 
nekavējoties konsultējieties ar savu ārstu.  

Informācija veselības aprūpes 
speciālistiem 

Šis pacients lieto Alunbrig®, lai ārstētu 
nesīkšūnu plaušu vēzi vēlīnā stadijā.  

• Alunbrig® ir saistīts ar būtisku nevēlamu 
reakciju rašanos plaušās, piemēram, 
intersticiālu plaušu slimību un pneimonītu.  

• Šīs plaušu reakcijas var rasties agrīni, 
parasti terapijas pirmo 7 dienu laikā.  

• Šo plaušu reakciju simptomus var 
noturēt par pacientam esošas plaušu 
slimības, arī plaušu vēža, simptomiem.  

• Ja pacientam rodas jebkādi plaušu simptomi, 

nekavējoties sazinieties ar Alunbrig® 

parakstījušo ārstu, lai pārliecinātos, ka 

Alunbrig® tiek lietots pareizi. 
                 

Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar  
                     ārstu, kurš parakstījis pacientam Alunbrig (skatīt  
                     kartītes otrā pusē), kā arī Alunbrig Zāļu aprakstā. 
                    
                Jūs varat ziņot par blakusparādībām tieši Zāļu valsts 
                aģentūrai (ZVA) elektroniski interneta vietnē  
                www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes “Ziņot par zāļu  
                blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci”. 

                    


