
Vaš vodič o lijeku

Knjižica s informacijama za bolesnika o 
lijeku KEYTRUDA (pembrolizumab)

Verzija 6, rujan 2019. 

Ova knjižica predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao uvjet za stavljanje lijeka KEYTRUDA 
u promet, u cilju dodatne minimizacije važnih odabranih rizika.

Bez promidžbenog sadržaja.

Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne zamjenjuju one navedene u uputi o lijeku 
koja je priložena svakom pakiranju ovog lijeka. Za potpune informacije prije primjene lijeka pročitajte 
uputu o lijeku dostupnu u svakom pakiranju lijeka i na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova.

▼  Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih 
informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Upute za prijavljivanje dostupne su 
na www.halmed.hr

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske 
proizvode (HALMED) u dijelu Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika.

pembrolizumab
KEYTRUDA

http://www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova
http://www.halmed.hr
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Sažetak važnih rizika i preporučenih 
postupaka za njihovu prevenciju i/ili 
minimizaciju

Zapamtite

Tijekom liječenja lijekom KEYTRUDA možete imati neke ozbiljne nuspojave. 
Ove nuspojave mogu ponekad biti opasne po život i dovesti do smrti. 

Ove nuspojave mogu se javiti bilo kada tijekom liječenja ili čak i nakon što je 
Vaše liječenje završilo. 

Možete imati više od jedne nuspojave u isto vrijeme. 

Vrlo je važno da liječnika obavijestite o svim simptomima koje primijetite 
tijekom liječenja lijekom KEYTRUDA, uključujući one koje nisu navedene u 
ovoj knjižici ili uputi o lijeku.

Nemojte prekinuti liječenje lijekom KEYTRUDA ako o tome prethodno niste 
razgovarali s Vašim liječnikom.

Obratite se Vašem liječniku ako imate bilo kakvih pitanja o lijeku KEYTRUDA ili 
načinu na koji djeluje.

Uvijek nosite Karticu s upozorenjima sa sobom, osobito kada putujete, kad 
god odlazite u hitnu službu ili kada morate posjetiti nekog drugog liječnika!



Uvod

3
Verzija 6, rujan 2019.

Liječnik Vam je propisao lijek KEYTRUDA (pembrolizumab). Ova vrsta lijeka pomaže Vašem 
imunološkom sustavu u borbi protiv raka. Molimo pročitajte u uputi o lijeku što je Keytruda i za 
što se koristi. Uputu možete zatražiti od svog liječnika ili je možete sami naći prema uputama 
na 7. stranici ovog Vodiča. Ova knjižica poslužit će Vam kao vodič kroz liječenje i dati uvid u to 
što možete očekivati dok se liječite lijekom KEYTRUDA.  

U ovom se vodiču objašnjavaju neke nuspojave koje mogu nastupiti tijekom ili nakon liječenja 
lijekom KEYTRUDA i daju upute o tome kako ih prepoznati. U nekim slučajevima simptomi 
mogu biti odgođeni i mogu se razviti nakon zadnje doze. 

Uz knjižicu ćete dobiti i Karticu s upozorenjima o lijeku KEYTRUDA (zalijepljenu ispod) 
na kojoj se također navode važne informacije o simptomima koji se odmah moraju prijaviti 
liječniku ili medicinskoj sestri koji Vas liječe. 

Ispunite važne dijelove Kartice sa svim Vašim kontakt podacima, kontakt podacima Vašeg 
liječnika koji Vam je propisao ovaj lijek i skrbnika koji Vam pomaže.

Važno je da Karticu s upozorenjima UVIJEK nosite sa sobom kako bi je mogli pokazati 
drugim zdravstvenim radnicima pri svakom posjetu!

Ovdje 
zalijepiti 
Karticu s 

upozorenjima

LIJEČNIKOV
PEČAT
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Odmah obavijestite svog liječnika
ako imate bilo koji od ovih simptoma

Nuspojava Znakovi ili simptomi

Plućne tegobe 
(upala pluća)

• nedostatak zraka
• bol u prsnom košu
• kašalj

Crijevne tegobe 
(upala crijeva)

• proljev ili učestalije pražnjenje crijeva nego inače
• crne, katranaste i ljepljive stolice ili stolice koje sadrže krv ili sluz
• jaki bolovi u trbuhu ili osjetljivost trbuha na dodir
• mučnina ili povraćanje

Jetrene tegobe 
(upala jetre)

• mučnina ili povraćanje
• smanjen osjećaj gladi
• bol s desne strane trbuha
• žuta boja kože ili bjeloočnica
• tamna mokraća
• povećana sklonost krvarenju ili nastanku modrica

Bubrežne tegobe 
(upala bubrega) • promjene u količini ili boji mokraće

Tegobe s hormonskim žlijezdama 
(osobito štitnjačom, hipofizom, 
nadbubrežnim žlijezdama)

• ubrzani otkucaji srca
• gubitak tjelesne težine ili povećanje tjelesne težine
• pojačano znojenje
• gubitak kose
• osjećaj hladnoće
• zatvor
• dublji glas
• bolovi u mišićima
• omaglica ili nesvjestica
• glavobolje koje ne prolaze ili neuobičajena glavobolja

Šećerna bolest tipa 1 • osjećaj gladi ili žeđi jači nego obično
• učestalija potreba za mokrenjem
• gubitak tjelesne težine

Komplikacije, uključujući reakcije 
presatka protiv primatelja (engl. 
graft-versus-host-disease, GVHD) 
u osoba podvrgnutih presađivanju 
koštane srži (matičnih stanica) kod 
kojeg se koriste matične stanice 
darivatelja (alogeno presađivanje)
Mogu se javiti ako ste ovu vrstu 
presađivanja primili u prošlosti ili ako 
joj se podvrgnete u budućnosti

•  kožni osip 
• upala jetre
•  bol u trbuhu
•  proljev

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, uključujući svaku moguću nuspojavu koja nije navedena ovdje, obratite 
se Vašem liječniku.
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Pripazite na nuspojave

Kao i svi lijekovi, KEYTRUDA može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. 
Tijekom liječenja lijekom KEYTRUDA (pembrolizumab) možete imati neke ozbiljne 
nuspojave. Ove nuspojave mogu ponekad biti opasne po život i mogu dovesti do smrti. 
Možete imati više od jedne nuspojave u isto vrijeme. Vrlo je važno da liječnika obavijestite 
o svim simptomima koje primijetite tijekom liječenja pembrolizumabom. 

Nemojte pokušavati sami dijagnosticirati ili liječiti nuspojave.

Vaš liječnik može Vam dati druge lijekove poput kortikosteroida, kako bi se spriječile teže 
komplikacije i smanjili simptomi. Vaš liječnik može odgoditi sljedeću dozu lijeka ili potpuno 
prekinuti Vaše liječenje pembrolizumabom ako su nuspojave preteške.

Važno je da budete svjesni simptoma

Ako primijetite bilo koji simptom tijekom liječenja lijekom KEYTRUDA, odmah razgovarajte 
s Vašim liječnikom. Budite svjesni da se nuspojave mogu javiti i nakon što ste primili zadnju 
dozu lijeka KEYTRUDA.

Osjećaj umora ili slabosti vrlo je česta nuspojava lijeka KEYTRUDA. To može utjecati na 
Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima. 
Nemojte upravljati vozilima ni raditi sa strojevima nakon što primite lijek KEYTRUDA, osim ako 
ste posve sigurni da se osjećate dobro. 

Što morate učiniti ako se simptomi pojave kada ste daleko od 
kuće (na putovanju)

Važno je da se javite svom liječniku kad god se simptomi pojave. Uvijek sa sobom nosite 
Karticu s upozorenjima o lijeku KEYTRUDA koja sadrži kontakt podatke Vašeg liječnika, 
kako bi ga se moglo kontaktirati u hitnom slučaju. Kartica s upozorenjima sadrži važne 
informacije o simptomima koji se, ukoliko se pojave dok ste na putovanju, odmah moraju 
prijaviti liječniku ili medicinskoj sestri koji Vas liječe.  
Ona ujedno i upozorava druge liječnike da se liječite lijekom KEYTRUDA.

Karticu s upozorenjima  
o lijeku KEYTRUDA uvijek nosite sa sobom.
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Što morate znati o svome liječenju

Kako ćete primiti lijek KEYTRUDA (pembrolizumab)

Lijek pembrolizumab primat ćete u bolnici ili klinici pod nadzorom iskusnoga liječnika. Liječnik 
će Vam davati lijek KEYTRUDA infuzijom u venu.

Infuzija će trajati 30 minuta. Za preporučenu dozu pembrolizumaba, molimo pročitajte uputu o 
lijeku.

Ponekad se tumor može povećati tijekom prvih nekoliko mjeseci prije nego što se počne 
smanjivati, ili se mogu pojaviti novi tumori. Ako se čini da se tumor pogoršava nakon početka 
liječenja pembrolizumabom, Vaš liječnik može nastaviti liječenje ako Vam je zdravstveno stanje 
stabilno i zatim ponovno provjeriti odgovarate li na liječenje.

Važno je da dolazite na dogovorene posjete liječniku kako bi on mogao provjeriti kako 
liječenje napreduje i primijeniti lijek pembrolizumab. Ako ne možete doći na dogovoreni 
termin, odmah nazovite Vašeg liječnika i dogovorite novi termin.

Trajan ili privremen prekid liječenja mogao bi zaustaviti učinak lijeka. Nemojte prekinuti 
liječenje lijekom KEYTRUDA ako o tome prethodno niste razgovarali s Vašim liječnikom.

Obratite se Vašem liječniku ako imate bilo kakvih pitanja o lijeku KEYTRUDA ili načinu 
na koji on djeluje.

KEYTRUDA se obično primjenjuje jedanput 
svakih 3 ili 6 tjedana. Vaš će liječnik odlučiti 
koliko ciklusa liječenja trebate primiti.
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Gdje možete pronaći više informacija
Ako je potrebno, ovaj Vodič o lijeku KEYTRUDA možete pronaći u bazi lijekova na stranicama 
Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED): http://www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-
lijekova/Keytruda/11763/

Više informacija o lijeku KEYTRUDA (pembrolizumab) možete pronaći u Uputi o lijeku koja 
se nalazi na internetskoj stranici Europske agencije za lijekove (www.ema.europa.eu) ili preko 
poveznice objavljene u bazi lijekova HALMED-a (http://www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/
Keytruda/11763/).

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku 
sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave 
možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:  Agenciji za lijekove 
i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite 
HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App Store trgovine. 

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

http://www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/Keytruda/11763/
http://www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/Keytruda/11763/
http://www.ema.europa.eu
http://www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/Keytruda/11763/
http://www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova/Keytruda/11763/
http://www.halmed.hr
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