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Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη 

 
Lartruvo® 10 mg/ml πυκνό διάλυμα για την παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 

ολαρατουμάμπη 
 

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο 
προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών 
ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο 
αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών. 
 
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν σας δοθεί αυτό το φάρμακο, 
διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας. 
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.  
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό σας. 
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας. Αυτό ισχύει και 

για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. 
Βλέπε παράγραφο 4. 

 
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών 
 
1. Τι είναι το Lartruvo και ποια είναι η χρήση του  
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν σας δοθεί το Lartruvo 
3. Πώς θα σας δοθεί το Lartruvo 
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες  
5. Πώς να φυλάσσετε το Lartruvo  
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 
 
 
1. Τι είναι το Lartruvo και ποια είναι η χρήση του 
 
Το Lartruvo περιέχει τη δραστική ουσία ολαρατουμάμπη, η οποία ανήκει σε μία ομάδα φαρμάκων 
που ονομάζονται μονοκλωνικά αντισώματα. 
 
Η ολαρατουμάμπη αναγνωρίζει και προσαρτάται ειδικά σε μία πρωτεΐνη, γνωστή ως υποδοχέας α του 
αιμοπεταλιακού αυξητικού παράγοντα (PDGFR-α). Ο PDGFR-α βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες σε 
μερικά καρκινικά κύτταρα, όπου διεγείρει την ανάπτυξη και τη διαίρεση των κυττάρων. Όταν η 
ολαρατουμάμπη προσαρτάται στον PDGFR-α μπορεί να εμποδίσει την ανάπτυξη και την επιβίωση 
των καρκινικών κυττάρων. 
 
Το Lartruvo χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα άλλο αντικαρκινικό φάρμακο που ονομάζεται 
δοξορουβικίνη για τη θεραπεία ενηλίκων με προχωρημένο σάρκωμα μαλακών μορίων, οι οποίοι δεν 
έχουν λάβει προηγουμένη θεραπεία με δοξορουβικίνη. Το σάρκωμα μαλακών μορίων είναι ένας 
καρκίνος που ξεκινά στα μαλακά μόρια, όπως οι μύες, το λίπος, οι χόνδροι και τα αιμοφόρα αγγεία. 
 
 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν σας δοθεί το Lartruvo 
 
Δεν πρέπει να σας δοθεί το Lartruvo 
- σε περίπτωση αλλεργίας στην ολαρατουμάμπη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού 

του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6). 
 
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις  
Απευθυνθείτε στον γιατρό σας για οποιαδήποτε από τα παρακάτω: 
- εάν λαμβάνετε οποιαδήποτε θεραπεία για καρδιακά ή ηπατικά νοσήματα 
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Απευθυνθείτε αμέσως στον γιατρό ή τον/την νοσοκόμο σας εάν ισχύει στην περίπτωσή σας (ή εάν 
έχετε αμφιβολίες) για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 
 

– Αντίδραση σχετιζόμενη με την έγχυση  
Αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το 
Lartruvo. Τέτοιες αντιδράσεις μπορεί να είναι αλλεργικές. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν 
οσφυαλγία, πόνο στο θώρακα και/ή αίσθημα σφιξίματος, ρίγη, πυρετό, έξαψη, δυσκολία στην 
αναπνοή και συριγμό. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να εμφανίσετε πολύ χαμηλή αρτηριακή πίεση, 
να αισθανθείτε λιποθυμία και να παρουσιάσετε δυσφορία στην αναπνοή, που προκαλείται από τη 
στένωση των αεραγωγών, το οποίο μπορεί να είναι απειλητικό για τη ζωή. Ο γιατρός σας θα σας 
δώσει άλλα φάρμακα πριν πάρετε το Lartruvo για να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης αντιδράσεων 
σχετιζόμενων με την έγχυση. Ο γιατρός ή ο/η νοσοκόμος σας θα ελέγχει για τυχόν εμφάνιση 
ανεπιθύμητων ενεργειών κατά τη διάρκεια της έγχυσής σας και μετά την έγχυση. Εάν εμφανίσετε μία 
σοβαρή αντίδραση σχετιζόμενη με την έγχυση, ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει μείωση της δόσης 
του Lartruvo ή να διακόψει τη θεραπεία σας με το Lartruvo. Βλ. παράγραφο 4 για περισσότερες 
λεπτομέρειες γύρω από τις αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση που μπορεί να προκύψουν κατά 
τη διάρκεια της έγχυσης ή μετά την έγχυση. 
 

– Αιμορραγία 
Το Lartruvo και η δοξορουβικίνη μπορεί να μειώσουν τον αριθμό των αιμοπεταλίων σας. Τα 
αιμοπετάλια βοηθούν στην πήξη του αίματός σας και ο χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων μπορεί να 
αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας. Εάν εμφανίσετε σημαντική αιμορραγία, τα συμπτώματα μπορεί να 
περιλαμβάνουν υπερβολική κούραση, αδυναμία, ζάλη ή αλλαγές στο χρώμα των κοπράνων σας. Ο 
γιατρός σας θα ελέγξει τον αριθμό των αιμοπεταλίων σας πριν τη θεραπεία με το Lartruvo. 
 

– Μείωση στον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων 
Το Lartruvo και η δοξορουβικίνη μπορεί να μειώσουν τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων 
(συμπεριλαμβανομένων των ουδετερόφιλων). Τα λευκά αιμοσφαίρια είναι σημαντικά για την 
καταπολέμηση λοιμώξεων. Ο χαμηλός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο 
για λοίμωξη. Ο γιατρός σας θα ελέγξει τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων σας πριν τη θεραπεία με 
το Lartruvo.   
 
Παιδιά και έφηβοι 
Το Lartruvo δεν θα πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών, καθώς δεν υπάρχουν 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δράσης του σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. 
 
Άλλα φάρμακα και Lartruvo 
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.  
 
Κύηση και θηλασμός 
Πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία, θα πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, 
νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί. 
 
Αποφύγετε να μείνετε έγκυος για όσο διάστημα λαμβάνετε αυτό το φάρμακο και για τουλάχιστον 3 
μήνες μετά τη λήψη της τελευταίας δόσης του Lartruvo, καθώς αυτό το φάρμακο μπορεί να βλάψει το 
αγέννητο παιδί σας. Απευθυνθείτε στον γιατρό σας για να ενημερωθείτε σχετικά με το ποια μέθοδος 
αντισύλληψης είναι η καλύτερη για εσάς. 
 
Δεν είναι γνωστό κατά πόσον η ολαρατουμάμπη περνά στο μητρικό γάλα και εάν το βρέφος που 
θηλάζει βρίσκεται σε κίνδυνο για κάποια βλάβη . Ρωτήστε τον γιατρό σας εάν μπορείτε να θηλάζετε 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή μετά τη θεραπεία με το Lartruvo.  
 
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων 
Δεν είναι γνωστό εάν το Lartruvo θα επηρεάσει την ικανότητά σας για οδήγηση. Εάν εμφανίσετε 
οποιοδήποτε σύμπτωμα που επηρεάζει την ικανότητα συγκέντρωσης και αντίδρασης, όπως η κόπωση, 
μην οδηγείτε και μην χειρίζεστε μηχανήματα έως ότου αυτή η επίδραση υποχωρήσει. 
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Το Lartruvo περιέχει νάτριο 
Αυτό το φάρμακο περιέχει 22 mg νάτριο σε κάθε φιαλίδιο των 19 ml και 57 mg νάτριο σε κάθε 
φιαλίδιο των 50 ml. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εάν ακολουθείτε διατροφή με ελεγχόμενη 
περιεκτικότητα σε νάτριο. 
 
 
3. Πώς θα σας δοθεί το Lartruvo 
 
Ένας γιατρός με εμπειρία στη χρήση αντικαρκινικών φαρμάκων θα επιβλέπει τη θεραπεία σας με το 
Lartruvo. 
 
Προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή 
Θα σας χορηγούνται φάρμακα για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης μίας αντίδρασης σχετιζόμενης 
με την έγχυση πριν πάρετε το Lartruvo. 
 
Δόση και χορήγηση 
Η συνιστώμενη δόση του Lartruvo είναι 15 mg ανά κιλό σωματικού βάρους σας κατά τις ημέρες 1 και 
8 κάθε κύκλου 3 εβδομάδων. Το Lartruvo χορηγείται σε συνδυασμό με το φάρμακο δοξορουβικίνη 
για έως και 8 κύκλους και στη συνέχεια χορηγείται μόνο του. Ο αριθμός των εγχύσεων που θα λάβετε 
θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά και για πόσο καιρό η θεραπεία με το Lartruvo λειτουργεί και από το 
πόσο καλά αισθάνεστε. Ο γιατρός σας θα τα συζητήσει όλα αυτά μαζί σας. 
 
Το φάρμακο αυτό χορηγείται με ενδοφλέβια στάγδην έγχυση. Η στάγδην έγχυση διαρκεί περίπου 60 
λεπτά. 
 
Λεπτομερείς οδηγίες για τον γιατρό ή τον/την νοσοκόμο σας σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας της 
έγχυσης του Lartruvo περιλαμβάνονται στο τέλος αυτού του φύλλου οδηγιών χρήσης (βλ. «Οδηγίες 
χειρισμού»). 
 
Ρυθμίσεις της δόσης 
Κατά τη διάρκεια κάθε έγχυσης, ο γιατρός ή ο/η νοσοκόμος σας θα ελέγχει για τυχόν εμφάνιση 
ανεπιθύμητων ενεργειών. Ο γιατρός μπορεί επίσης να σας δώσει μία μικρότερη δόση ή να 
καθυστερήσει τη δόση του Lartruvo που θα πάρετε εάν εμφανίσετε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων. Εάν εμφανίσετε μία 
αντίδραση σχετιζόμενη με την έγχυση κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ο γιατρός ή ο/η νοσοκόμος 
σας μπορεί να επιβραδύνουν ή να σταματήσουν την έγχυσή σας με Lartruvo. 
 
 
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 
 
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν 
και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Ο γιατρός σας θα τα συζητήσει όλα αυτά μαζί σας 
και θα σας εξηγήσει τους κινδύνους και τα οφέλη της θεραπείας σας. 
 
Έχουν αναφερθεί οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες: 
 
Αντιδράσεις έγχυσης 
Το Lartruvo έχει συσχετιστεί με αντιδράσεις έγχυσης (βλ. παράγραφο 2 «Προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις»). Ενημερώστε το γιατρό ή τον/την νοσοκόμο σας αμέσως εάν αισθανθείτε άσχημα 
κατά τη διάρκεια της έγχυσης. Παρακάτω είναι ένας κατάλογος μερικών τυπικών συμπτωμάτων που 
σχετίζονται με αντιδράσεις έγχυσης: 

• Αίσθημα λιποθυμίας 
• Πυρετός 
• Ρίγη 
• Έξαψη 
• Δυσκολία στην αναπνοή 
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Μπορεί να εμφανιστούν και άλλα συμπτώματα (βλ. παράγραφο 2 «Προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις»). Ο γιατρός σας μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβράδυνσης της έγχυσης του 
Lartruvo ή της διακοπής της προκειμένου να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα αυτά. 
 
Πολύ συχνές (μπορεί να εμφανιστούν σε περισσότερα από 1 στα 10 άτομα): 

– ναυτία 
– πόνος στους μυς, τις αρθρώσεις ή τα οστά σας (μυοσκελετικός πόνος) 
– χαμηλός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων (συμπεριλαμβανομένων των ουδετερόφιλων και των 

λεμφοκυττάρων, που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο λοίμωξης) 
– πόνος ή έλκη στο στόμα ή τον φάρυγγά σας (βλεννογονίτιδα) 
– έμετος  
– διάρροια 
– πονοκέφαλος 
– αντιδράσεις σχετιζόμενες με την έγχυση  

 
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών 
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας. Αυτό ισχύει και για 
κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε 
επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: 
 
Ελλάδα      Κύπρος 
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων    Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 
Μεσογείων 284      Υπουργείο Υγείας 
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα    CY-1475 Λευκωσία 
Τηλ: +30 21 32040380/337    Φαξ: +357 22608649 
Φαξ: +30 21 06549585     Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs 
Ιστότοπος: http://www.eof.gr  
 
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων 
πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου. 
 
 
5. Πώς να φυλάσσετε το Lartruvo 
 
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. 
 
Να μην χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί και 
στην επισήμανση του φιαλιδίου μετά τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του 
μήνα που αναφέρεται εκεί. 
 
Φυλάσσετε στο ψυγείο (2 °C – 8 °C). 
Μην καταψύχετε ή ανακινείτε το φιαλίδιο. 
Φυλάσσετε το φιαλίδιο στην εξωτερική συσκευασία του, για να προστατεύεται από το φως. 
 
Διάλυμα προς έγχυση: Μετά την αραίωση και την παρασκευή, το φάρμακο θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται αμέσως. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, οι χρόνοι φύλαξης κατά τη χρήση και οι 
συνθήκες πριν τη χρήση αποτελούν ευθύνη του χρήστη και δεν θα πρέπει κανονικά να υπερβαίνουν 
τις 24 ώρες σε θερμοκρασία 2 °C – 8 °C και έως και 8 ώρες επιπλέον σε θερμοκρασία δωματίου 
(κάτω των 25 °C). Μην καταψύχετε ή ανακινείτε το διάλυμα προς έγχυση. Μην χορηγείτε το διάλυμα 
εάν παρατηρήσετε σωματίδια ή αποχρωματισμό. 
 
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν προορίζεται για μία μόνο χρήση.  
 
Μην φυλάσσετε οποιοδήποτε μη χρησιμοποιημένο μέρος του διαλύματος προς έγχυση για να 
χρησιμοποιηθεί ξανά. Κάθε μη χρησιμοποιηθέν φάρμακο ή απόβλητο υλικό θα πρέπει να 
απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.  

http://www.moh.gov.cy/phs
http://www.eof.gr/
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6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 
 
Τι περιέχει το Lartruvo  
- Η δραστική ουσία είναι η ολαρατουμάμπη. Κάθε ml του πυκνού διαλύματος για την παρασκευή 

διαλύματος προς έγχυση περιέχει 10 mg ολαρατουμάμπη. 
Κάθε φιαλίδιο των 19 ml περιέχει 190 mg ολαρατουμάμπη. 
Κάθε φιαλίδιο των 50 ml περιέχει 500 mg ολαρατουμάμπη. 

- Τα άλλα συστατικά είναι μαννιτόλη, γλυκίνη, μονοϋδροχλωρική μονοϋδρική L-ιστιδίνη, L-
ιστιδίνη, χλωριούχο νάτριο (βλ. παράγραφο 2 «Το Lartruvo περιέχει νάτριο»), πολυσορβικό 20 και 
ενέσιμο ύδωρ.  

 
Εμφάνιση του Lartruvo και περιεχόμενα της συσκευασίας 
Το Lartruvo πυκνό διάλυμα για την παρασκευή διαλύματος προς έγχυση (στείρο πυκνό διάλυμα) είναι 
ένα διαυγές προς ελαφρώς ιριδίζον και άχρωμο προς ελαφρώς κίτρινο υγρό που παρέχεται σε γυάλινο 
φιαλίδιο με ελαστομερές πώμα. 
 
Διατίθεται σε συσκευασίες: 
- του 1 φιαλιδίου των 19 ml 
- των 2 φιαλιδίων των 19 ml 
- του 1 φιαλιδίου των 50 ml 
 
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 
 
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας  
Eli Lilly Nederland B.V. 
Papendorpseweg 83 
3528 BJ Utrecht 
Ολλανδία 
 
Παρασκευαστής  
Lilly S.A. 
Avda de la Industria, 30 
28108 Alcobendas 
Madrid 
Ισπανία 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να 
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας: 
 
Ελλάδα 
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.  
Τηλ: +30 210 629 4600 

Κύπρος 
Phadisco Ltd  
Τηλ: +357 22 715000 

 
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις Ιανουάριος 2018. 
 
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί με την διαδικασία που αποκαλείται «έγκριση υπό όρους». 
Αυτό σημαίνει ότι αναμένονται περισσότερες αποδείξεις σχετικά με το φαρμακευτικό προϊόν. 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα αξιολογεί τουλάχιστον ετησίως τις νέες πληροφορίες για το 
φάρμακο αυτό και θα επικαιροποιεί το παρόν Φύλλο Οδηγιών Χρήσης αναλόγως. 
 
Άλλες πηγές πληροφοριών 
 
Λεπτομερείς πληροφορίες για το φάρμακο αυτό είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu.  
 

http://www.ema.europa.eu/
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Οδηγίες χειρισμού 
Lartruvo 10 mg/ml 

πυκνό διάλυμα για την παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 
ολαρατουμάμπη 

 
Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες υγείας 
 
Παρασκευάζετε το διάλυμα προς έγχυση με τη χρήση άσηπτης τεχνικής για να διασφαλίζεται η 
στειρότητα του παρασκευασθέντος διαλύματος. 
 
Κάθε φιαλίδιο προορίζεται για μία μόνο χρήση. Ελέγξτε οπτικά τα φιαλίδια για την ύπαρξη 
σωματιδίων και αποχρωματισμού. Το πυκνό διάλυμα για την παρασκευή διαλύματος προς έγχυση θα 
πρέπει να είναι διαυγές έως ελαφρώς ιριδίζον και άχρωμο έως ελαφρώς κίτρινο πριν από την 
αραίωση. Εάν εντοπιστούν σωματίδια ή αποχρωματισμός, το φιαλίδιο θα πρέπει να απορρίπτεται.  
 
Τα φιαλίδια περιέχουν 190 mg ή 500 mg με τη μορφή διαλύματος ολαρατουμάμπης 10 mg/ml. 
Υπολογίστε τη δόση και τον όγκο της ολαρατουμάμπης που απαιτείται για την προετοιμασία του 
διαλύματος προς έγχυση. Χρησιμοποιείτε μόνο ενέσιμο διάλυμα χλωριούχου νατρίου 9 mg/ml (0,9 %) 
ως μέσο αραίωσης. 
 
Για χορήγηση με τη χρήση προγεμισμένων περιεκτών ενδοφλέβιας έγχυσης   
Με βάση τον υπολογισμένο όγκο της ολαρατουμάμπης, αφαιρέστε με άσηπτη τεχνική τον αντίστοιχο 
όγκο ενέσιμου διαλύματος χλωριούχου νατρίου 9 mg/ml (0,9 %) από τον προγεμισμένο περιέκτη των 
250 ml διαλύματος για ενδοφλέβια έγχυση και μεταφέρετε την ολαρατουμάμπη στον περιέκτη, για να 
επαναφέρετε τον τελικό όγκο στο εσωτερικό του περιέκτη και πάλι στα 250 ml. Αναποδογυρίστε 
προσεκτικά τον περιέκτη για την ανάμιξη του περιεχομένου του. ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ Ή 
ΑΝΑΚΙΝΕΙΤΕ το διάλυμα προς έγχυση. ΜΗΝ αραιώνετε με άλλα διαλύματα και μην συγχορηγείτε 
με άλλους ηλεκτρολύτες ή άλλα φάρμακα. 
 
Για χορήγηση με τη χρήση κενών περιεκτών ενδοφλέβιας έγχυσης 
Μεταφέρετε με άσηπτο τρόπο τον υπολογισμένο όγκο της ολαρατουμάμπης σε έναν κενό περιέκτη 
διαλύματος για ενδοφλέβια έγχυση. Προσθέστε επαρκή ποσότητα ενέσιμου διαλύματος χλωριούχου 
νατρίου 9 mg/ml (0,9 %) στον περιέκτη έως ότου ο συνολικός όγκος φθάσει τα 250 ml. 
Αναποδογυρίστε προσεκτικά τον περιέκτη για την ανάμιξη του περιεχομένου του. ΜΗΝ 
ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ Ή ΑΝΑΚΙΝΕΙΤΕ το διάλυμα προς έγχυση. ΜΗΝ αραιώνετε με άλλα διαλύματα και 
μην συγχορηγείτε με άλλους ηλεκτρολύτες ή άλλα φάρμακα. 
 
Χορηγείστε μέσω αντλίας έγχυσης. Για την έγχυση, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ξεχωριστή γραμμή 
έγχυσης και η γραμμή θα πρέπει να πλένεται με ενέσιμο διάλυμα χλωριούχου νατρίου 9 mg/ml 
(0,9 %) κατά την ολοκλήρωση της έγχυσης. 
 
Τα παρεντερικά φάρμακα θα πρέπει να ελέγχονται οπτικά για την ύπαρξη σωματιδίων πριν από τη 
χορήγηση. Εάν παρατηρήσετε σωματίδια, απορρίψτε το διάλυμα προς έγχυση. 
 
Απορρίψτε οποιαδήποτε μη χρησιμοποιημένη ποσότητα ολαρατουμάμπης παραμένει στο φιαλίδιο, 
καθώς το προϊόν δεν περιέχει αντιμικροβιακά συντηρητικά. 
 
Κάθε μη χρησιμοποιημένο φάρμακο ή απόβλητο πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
 


