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SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠUMU pacientiem, kuri saņem LUNSUMIO▼ 

(Mosunetuzumabum) 

▼Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko 
informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām 
blakusparādībām. 

 

Pacienta kartīte 

● Lūdzu, vienmēr nēsājiet līdzi šo kartīti, kamēr saņemat LUNSUMIO (Mosunetuzumabum) 
● Uzrādiet šo kartīti jebkuram ārstam, kurš iesaistīts Jūsu aprūpē.  
 
Informācija pacientam:  
 

Nekavējoties sazinieties ar ārstu vai saņemiet neatliekamo palīdzību, ja Jums ir kāds 
no šiem simptomiem: 

 
● Drudzis (38 °C vai augstāka temperatūra);  
● Ātra vai neritmiska sirdsdarbība;  
● Drebuļi;  
● Apjukums;  
● Stiprs nogurums vai vājums;  
● Apgrūtināta elpošana;  
● Reibonis vai reibuma sajūta;  
● Ģībonis vai redzes miglošanās; 
● Auksta vai bāla, mikla āda;  
● Galvassāpes 

 
Jebkurš no šiem simptomiem var būt saistīts ar citokīnu atbrīvošanās sindromu, kas 
nekavējoties jāvērtē ārstam. 
 
Citokīnu atbrīvošanās sindroms (cytokine release syndrome – CRS): 
● ir simptomu grupa, ko izraisa mazi proteīni, ko sauc par citokīniem un kas izdalās Jūsu 

organismā iekaisuma laikā; 
● var būt saistīts ar Lunsumio lietošanu. 

  
Informācija ārstējošajam ārstam: 
 
Šis pacients ir saņēmis Lunsumio, kas var izraisīt citokīnu atbrīvošanās sindromu. 
● Nekavējoties izvērtējiet pacienta stāvokli un ārstējiet simptomus; 
● Ja ir aizdomas par CRS, lūdzu, skatiet zāļu apraksta 3. tabulu ‘’CRS smaguma 

pakāpes noteikšana un ārstēšana’’ apakšpunktā 4.2 un apakšpunktā 4.4 sadaļu 
‘’Citokīnu atbrīvošanās sindroms (CRS)’’, lai iegūtu visaptverošus norādījumus par 
CRS pārvaldību; 

● Kad iespējams, sazinieties ar ārstu, kurš nozīmējis Lunsumio, jo var būt 
nepieciešams mainīt nākošo Lunsumio infūziju. 

 
 
Kontaktinformācija: 
 
Pacienta vārds, uzvārds: 
 
Ārsta, kurš izrakstījis zāles vārds, uzvārds: 
  
Ārsta, kurš izrakstījis zāles tālruņa numurs: 
 
Lunsumio (mosunetuzumabum) ievadīšanas datums: 
 
 
Ziņošana par nevēlamajām blakusparādībām 
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Jūs varat ziņot par blakusparādībām tieši Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) elektroniski interneta 

vietnē www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes “Ziņot par zāļu blaknēm” un izvēloties “Pacienta 

ziņojuma e-veidlapa”. tālrunis informācijai: 67078400. 

Šīs zāles ir bioloģiskas izcelsmes, tāpēc, ziņojot par blaknēm, jānorāda zāļu oriģinālnosaukums 

un sērijas numurs. 

Par Lunsumio (mosunetuzumabum) iespējamām izraisītām zāļu blakusparādībām lūdzam ziņot 

Roche Latvija SIA pa tālruni 67039831, 28655600, Fakss: 67039833, e-pastu: latvia.drug-

safety@roche.com 

 
 
 
 
Uzņēmuma kontaktinformācija 
Roche Latvija SIA 
Tālrunis: 67039831, Fakss 67039833,  
e-pasts: riga.info_latvija@roche.com   
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Pēdējo reizi pārskatīts 2022. gada jūlijā. 
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