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Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut 
ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. 
Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.8. 
 
1.  RAVIMPREPARAADI NIMETUS 
 
LIBTAYO 350 mg infusioonilahuse kontsentraat 
 
 
2.  KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
Üks ml kontsentaati sisaldab 50 mg tsemiplimabi. 
 
Üks viaal sisaldab 350 mg tsemiplimabi 7 ml lahuses. 
 
Tsemiplimab on toodetud rekombinantse DNA tehnoloogia abil hiina hamstri munasarja 
rakususpensiooni kultuuris. 
 
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1. 
 
 
3. RAVIMVORM 
 
Infusioonilahuse kontsentraat (steriilne kontsentraat). 
 
Selge kuni kergelt opalestseeruv, värvitu kuni kahvatukollane lahus, mille pH on 6,0 ja osmolaalsus 
vahemikus 300 mmol/kg kuni 360 mmol/kg. Lahus ühekordselt kasutatavas viaalis võib vähesel 
määral sisaldada poolläbipaistvaid või valgeid osakesi. 
 
 
4.  KLIINILISED ANDMED 
 
4.1 Näidustused 
 
LIBTAYO on näidustatud naha metastaatilise või lokaalse kaugelearenenud lamerakk-kartsinoomi 
monoteraapiaks täiskasvanud patsientidel, kellele kuratiivne kirurgiline või kuratiivne kiiritusravi ei 
sobi. 
 
4.2 Annustamine ja manustamisviis 
 
Ravi peab alustama ja jälgima vähiravis kogenud arst. 
 
Annustamine 
 
Soovitatav annus 
Soovitatav annus on 350 mg tsemiplimabi manustatuna iga 3 nädala järel intravenoosse infusioonina 
30 minuti jooksul. 
 
Ravi võib jätkata kuni haiguse progresseerumiseni või vastuvõetamatu toksilisuse ilmnemiseni. 
 
Annuse muutmine 
Annuse vähendamine ei ole soovitatav. Vajalikuks võib osutuda manustamise edasilükkamine või ravi 
katkestamine individuaalse ohutuse ja taluvuse alusel. Ravi kohandamise soovitused kõrvaltoimete 
haldamiseks on tabelis 1. 
 
Üksikasjalikud juhised immuuntekkeliste kõrvaltoimete ohjamiseks on kirjeldatud tabelis 1. 
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Tabel 1: soovitatavad ravi muudatused 

Kõrvaltoime Raskusastea Annuse muutmine Täiendav sekkumine 

Pneumoniit  

2. aste 

LIBTAYO 
manustamise 
edasilükkamine. 

Manustada prednisooni 
algannusena 1…2 mg/kg/ööpäev 
või samaväärset, millele järgneb 
annuse järk-järguline 
vähendamine. 

Jätkata LIBTAYO manustamist, kui pneumoniit paraneb 
ja püsib vahemikus 0 kuni 1. raskusaste pärast 
kortikosteroidi annuse vähendamist ≤ 10 mg/ööpäev 
prednisoonina või samaväärsena. 

3. aste või 4. aste 
või 
korduv 2. aste  

Ravi lõpetamine. 

Manustada prednisooni 
algannusena 2…4 mg/kg/ööpäev 
või samaväärset, millele järgneb 
annuse järk-järguline 
vähendamine. 

Koliit  

2. aste või 3. aste  

LIBTAYO 
manustamise 
edasilükkamine. 

Manustada prednisooni 
algannusena 1…2 mg/kg/ööpäev 
või samaväärset, millele järgneb 
annuse järk-järguline 
vähendamine. 

Jätkata LIBTAYO manustamist, kui koliit või diarröa 
paraneb ja püsib vahemikus 0 kuni 1. raskusaste pärast 
kortikosteroidi annuse vähendamist ≤ 10 mg/ööpäev 
prednisoonina või samaväärsena. 

4. aste või korduv 3. aste  Ravi lõpetamine. 

Manustada prednisooni 
algannusena 1…2 mg/kg/ööpäev 
või samaväärset, millele järgneb 
annuse järk-järguline 
vähendamine. 

Hepatiit  

2. aste koos ASAT või 
ALAT > 3 ja ≤ 5 × ULN 
või 
üldbilirubiin > 1,5 ja 
≤ 3 × ULN 

LIBTAYO 
manustamise 
edasilükkamine. 

Manustada prednisooni 
algannusena 1…2 mg/kg/ööpäev 
või samaväärset, millele järgneb 
annuse järk-järguline 
vähendamine. 

Jätkata LIBTAYO manustamist, kui hepatiit paraneb ja 
püsib vahemikus 0 kuni 1. raskusaste pärast 
kortikosteroidi annuse vähendamist ≤ 10 mg/ööpäev 
prednisoonina või samaväärsena; või ASAT või ALAT 
lähteväärtused taastuvad pärast kortikosteroidide annuse 
vähendamist. 

≥3. aste koos ASAT või 
ALAT > 5 × ULN 
või 
üldbilirubiin > 3 × ULN  
 

Ravi lõpetamine. 

Manustada prednisooni 
algannusena 1…2 mg/kg/ööpäev 
või samaväärset, millele järgneb 
annuse järk-järguline 
vähendamine. 

Hüpotüreoos 3. aste või 4. aste 

LIBTAYO 
manustamise 
edasilükkamine. 

Alustada kilpnäärmehormooni 
asendusravi vastavalt kliinilisele 
näidustatusele. 

Jätkata LIBTAYO manustamist, kui hüpotüreoos taandub 
vahemikku 0 kuni 1. raskusaste või on muul moel 
kliiniliselt stabiilne. 

Hüpertüreoos  3. aste või 4. aste 

LIBTAYO 
manustamise 
edasilükkamine. 

Alustada sümptomaatilist ravi. 

Jätkata LIBTAYO manustamist, kui hüpertüreoos 
taandub vahemikku 0 kuni 1. raskusaste või on muul 
moel kliiniliselt stabiilne. 
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Tabel 1: soovitatavad ravi muudatused 

Kõrvaltoime Raskusastea Annuse muutmine Täiendav sekkumine 

Hüpofüsiit 2. aste kuni 4. aste 

LIBTAYO 
manustamise 
edasilükkamine. 

Manustada prednisooni 
algannusena 1…2 mg/kg/ööpäev 
või samaväärset, millele järgneb 
annuse järk-järguline 
vähendamine. 

Jätkata LIBTAYO manustamist, kui hüpofüsiit paraneb ja 
püsib vahemikus 0 kuni 1. raskusaste pärast 
kortikosteroidi annuse vähendamist ≤ 10 mg/ööpäev 
prednisoonina või samaväärsena või on muul moel 
kliiniliselt stabiilne. 

Neerupealiste 
puudulikkus 2. aste kuni 4. aste 

LIBTAYO 
manustamise 
edasilükkamine. 

Manustada prednisooni 
algannusena 1…2 mg/kg/ööpäev 
või samaväärset, millele järgneb 
annuse järk-järguline 
vähendamine. 

Jätkata LIBTAYO manustamist, kui neerupealiste 
puudulikkus paraneb ja püsib vahemikus 0 kuni 1. 
raskusaste pärast kortikosteroidi annuse vähendamist 
≤ 10 mg/ööpäev prednisoonina või samaväärsena või on 
muul moel kliiniliselt stabiilne. 

1. tüüpi diabeet  3. aste või 4. aste 
(hüperglükeemia) 

LIBTAYO 
manustamise 
edasilükkamine. 

Alustada ravi vere 
glükoosisisaldust vähendavate 
ravimitega vastavalt kliinilisele 
näidustatusele. 

Jätkata LIBTAYO manustamist, kui diabeet taandub 
vahemikku 0 kuni 1. raskusaste või on muul moel 
kliiniliselt stabiilne. 

Naha kõrvaltoimed 

2. aste, mis kestab kauem 
kui 1 nädal, 
3. aste 
või 
Stevensi-Johnsoni 
sündroomi või 
epidermise toksilise 
nekrolüüsi kahtlus 

LIBTAYO 
manustamise 
edasilükkamine. 

Manustada prednisooni 
algannusena 1…2 mg/kg/ööpäev 
või samaväärset, millele järgneb 
annuse järk-järguline 
vähendamine. 

Jätkata LIBTAYO manustamist, kui nahareaktsioon 
paraneb ja püsib vahemikus 0 kuni 1. raskusaste pärast 
kortikosteroidi annuse vähendamist ≤ 10 mg/ööpäev 
prednisoonina või samaväärsena. 

4. aste või kinnitatud SJS 
või TEN diagnoos Ravi lõpetamine. 

Manustada prednisooni 
algannusena 1…2 mg/kg/ööpäev 
või samaväärset, millele järgneb 
annuse järk-järguline 
vähendamine. 

Immuuntekkelised 
nahareaktsioonid või 
teised immuuntekkelised 
kõrvaltoimed 
patsientidel, keda on 
eelnevalt ravitud 
idelalisiibiga  

2. aste 

LIBTAYO 
manustamise 
edasilükkamine.  

Manustada prednisooni 
algannusena 1…2 mg/kg/ööpäev 
või samaväärset, millele järgneb 
annuse järk-järguline 
vähendamine. 

Jätkata LIBTAYO manustamist, kui nahareaktsioon või 
teine immuunsüsteemiga seotud kõrvaltoime paraneb ja 
püsib vahemikus 0 kuni 1. raskusaste pärast 
kortikosteroidi annuse vähendamist ≤ 10 mg/ööpäev 
prednisoonina või samaväärsena. 

3. aste või 4. aste (v.a 
endokrinopaatiad) 
või korduv 2. aste 

Ravi lõpetamine. 

Manustada prednisooni 
algannusena 1…2 mg/kg/ööpäev 
või samaväärset, millele järgneb 
annuse järk-järguline 
vähendamine. 
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Tabel 1: soovitatavad ravi muudatused 

Kõrvaltoime Raskusastea Annuse muutmine Täiendav sekkumine 

Nefriit  

2. aste 

LIBTAYO 
manustamise 
edasilükkamine. 

Manustada prednisooni 
algannusena 1…2 mg/kg/ööpäev 
või samaväärset, millele järgneb 
annuse järk-järguline 
vähendamine. 

Jätkata LIBTAYO manustamist, kui nefriit paraneb ja 
püsib vahemikus 0 kuni 1. raskusaste pärast 
kortikosteroidi annuse vähendamist ≤ 10 mg/ööpäev 
prednisoonina või samaväärsena. 

3. aste või 4. aste Ravi lõpetamine. 

Manustada prednisooni 
algannusena 1…2 mg/kg/ööpäev 
või samaväärset, millele järgneb 
annuse järk-järguline 
vähendamine. 

Teised 
immuuntekkelised 
kõrvaltoimed (k.a, kuid 
mitte ainult, meningiit, 
paraneoplastiline 
entsefalomüeliit, artriit, 
Guillain-Barré 
sündroom, entsefaliit, 
krooniline põletikuline 
demüeliniseeriv 
polüradikuloneuropaatia, 
kesknärvisüsteemi 
põletik, autoimmuunne 
müokardiit ja 
idiopaatiline 
trombotsütopeeniline 
purpura, müalgia, 
Sjögreni sündroom, 
vaskuliit, myasthenia 
gravis)b 

3. astme kliinilised 
sümptomid või 
immuunsüsteemiga 
seotud kõrvaltoime 
sümptomid, mida ei ole 
ülal kirjeldatud  

LIBTAYO 
manustamise 
edasilükkamine. 

Alustada sümptomaatilist ravi. 

Jätkata LIBTAYO manustamist, kui teine 
immuunsüsteemiga seotud kõrvaltoime paraneb ja püsib 
vahemikus 0 kuni 1. raskusaste pärast kortikosteroidi 
annuse vähendamist ≤ 10 mg/ööpäev prednisoonina või 
samaväärsena. 

− 4. astme kõrvaltoime 
(v.a 
endokrinopaatiad). 

− Korduv raske 3.astme 
immuunsüsteemiga 
seotud kõrvaltoime. 

− Püsiv 2. astme või 3. 
astme 
immuunsüsteemiga 
seotud kõrvaltoime, 
mis kestab 12 nädalat 
või kauem (v.a 
endokrinopaatiad). 

− Suutmatus vähendada 
kortikosteroidi 
annuseni 10 mg või 
vähem prednisolooni 
ööpäevas või sellega 
samaväärset  12 
nädala jooksul. 

Ravi lõpetamine. 

Manustada prednisooni 
algannusena 1…2 mg/kg/ööpäev 
või samaväärset, millele järgneb 
annuse järk-järguline 
vähendamine. 

Infusioonist tingitud 
reaktsioonid  

1. aste või 2. aste 
Infusioon katkestada 
või vähendada 
infusioonikiirust. Alustada sümptomaatilist ravi. 

3. aste või 4. aste Ravi lõpetamine. 

ALAT: alaniini aminotransferaas; ASAT: aspartaadi aminotransferaas; ULN: normi ülemine piir (upper limit of 
normal). 
a Toksilisuse raskusastet tuleb hinnata Riikliku Vähiinstituudi kõrvaltoimete ühiste terminoloogiliste 
kriteeriumite (National Cancer Institute Sage Terminology Criteria; NCI CTCAE) kehtiva versiooni järgi. 
b Täheldatud LIBTAYO või teiste anti-PD-1/PD-L1 monoklonaalsete antikehade manustamisel.  
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Patsiendi hoiatuskaart 
 
Kõik LIBTAYO’t välja kirjutavad arstid peavad olema kursis teabematerjalidega ja teavitama patsienti 
patsiendi hoiatuskaardist, selgitades, mida teha, kui neil tekib immuuntekkeliste kõrvaltoimete ja 
infusioonist tingitud kõrvaltoimete mis tahes sümptom. Arst annab igale patsiendile patsiendi 
hoiatuskaardi. 
 
Patsientide erirühmad 
 
Lapsed 
LIBTAYO ohutus ja efektiivsus lastel ja noorukitel vanuses kuni 18 aastat ei ole tõestatud. Andmed 
puuduvad. 
 
Eakad  
Annuse kohandamist eakatel ei soovitata. Tsemiplimabi süsteemne saadavus on kõigis 
vanuserühmades sarnane (vt lõigud 5.1 ja 5.2). 
 
Neerukahjustus 
LIBTAYO annuse kohandamist neerukahjustusega patsientidel ei soovitata. LIBTAYO manustamise 
kohta raske neerukahjustusega (kreatiniini kliirens < 30 ml/min) patsientidele on andmed piiratud (vt 
lõik 5.2). 
 
Maksakahjustus 
Kerge maksakahjustusega patsientidel ei ole annuse kohandamine soovitatav. Mõõduka ja raske 
maksakahjustusega patsientidel ei ole LIBTAYO’t uuritud. Annustamise soovitamiseks mõõduka või 
raske maksakahjustusega patsientidele on andmed puudulikud (vt lõik 5.2).  
 
Manustamisviis  
 
LIBTAYO manustatakse intravenoosselt. Ravim tuleb manustada veenisisese infusioonina 30 minuti 
jooksul infusioonisüsteemiga, mis sisaldab steriilset, mittepürogeenset, madala valguseonduvusega, 
süsteemisisest või lisafiltrit (ava läbimõõduga 0,2…5 mikronit). 
 
Sama infusioonisüsteemi kaudu ei tohi manustada teisi ravimeid. 
 
Juhiseid ravimi lahjendamiseks enne manustamist vt lõigust 6.6. 
 
4.3 Vastunäidustused 
 
Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. 
 
4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel 
 
Jälgitavus 
Bioloogiliste ravimpreparaatide jälgitavuse parandamiseks tuleb täpselt dokumenteerida manustatud 
ravimi nimetus ja partii number. 
 
Immuuntekkelised kõrvaltoimed 
Tsemiplimabi manustamisel on täheldatud raskeid ja surmaga lõppenud immuuntekkelisi 
kõrvaltoimeid (vt lõik 4.8). Need immuuntekkelised reaktsioonid võivad hõlmata mis tahes 
organsüsteemi. Enamik immuuntekkelisi reaktsioone avaldusid ravi ajal tsemiplimabiga, kuid 
immuuntekkelised kõrvaltoimed võivad tekkida ka pärast tsemiplimabiga ravi lõpetamist. 
 
Immuuntekkeliste kõrvaltoimete ohjamiseks peab kohandama ravi tsemiplimabiga ning rakendama 
hormoonasendusravi (kui on kliiniliselt näidustatud) ja ravi kortikosteroididega. Immuuntekkelise 
kõrvaltoime kahtluse korral tuleb patsiente uurida, et kinnitada reaktsiooni seos immuunsüsteemiga ja 
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välistada teised võimalikud põhjused. Sõltuvalt kõrvaltoime tõsidusest tuleb tsemiplimabi annuse 
manustamine edasi lükata või ravi jäädavalt lõpetada (vt lõik 4.2). 
 
Immuuntekkeline pneumoniit 
Tsemiplimabiga ravitud patsientidel on täheldatud immuuntekkelist pneumoniiti, mis on määratletud 
kui kortikosteroidide manustamist vajav ja ilma selge etioloogiata; mõned juhud on lõppenud surmaga 
(vt lõik 4.8). Patsiente tuleb jälgida pneumoniidi tunnuste ja sümptomite suhtes. Pneumoniidi 
kahtlusega patsientidel tuleb kliinilise hindamise järgselt näidustatuse korral teha radiograafiline 
uuring, kõrvaltoime ohjamiseks tuleb kohandada ravi tsemiplimabiga ja manustada kortikosteroide (vt 
lõik 4.2). 
 
Immuuntekkeline koliit 
Tsemiplimabiga ravitud patsientidel on täheldatud immuuntekkelist koliiti või diarröad, mis on 
määratletud kui kortikosteroidide manustamist vajav ja ilma selge etioloogiata (vt lõik 4.8). Patsiente 
tuleb jälgida koliidi või diarröa tunnuste ja sümptomite suhtes, kõrvaltoime ohjamiseks tuleb 
kohandada ravi tsemiplimabiga ja manustada kõhulahtisuse vastaseid ravimeid ning kortikosteroide (vt 
lõik 4.2). 
 
Immuuntekkeline hepatiit 
Tsemiplimabiga ravitud patsientidel on täheldatud immuuntekkelist hepatiiti, mis on määratletud kui 
kortikosteroidide manustamist vajav ja ilma selge etioloogiata; mõned juhud on lõppenud surmaga (vt 
lõik 4.8). Patsientidel peab uurima maksatalitluse laboratoorseid näitajaid enne ravi alustamist ja 
perioodiliselt ravi ajal, kui see on kliiniliselt näidustatud; kõrvaltoime ohjamiseks tuleb kohandada 
ravi tsemiplimabiga ja manustada kortikosteroide (vt lõik 4.2). 
 
Immuuntekkelised endokrinopaatiad 
Tsemiplimabiga ravitud patsientidel on täheldatud immuuntekkelisi endokrinopaatiaid, mis on 
määratletud kui ravi ajal tekkinud ilma selge etioloogiata endokrinopaatiad (vt lõik 4.8). 
 
Kilpnäärme häired (hüpotüreoos/hüpertüreoos) 
Tsemiplimabiga ravitud patsientidel on täheldatud immuuntekkelisi kilpnäärmehäireid. 
Kilpnäärmehäired võivad ilmneda ravi jooksul mis tahes ajal. Patsiente peab jälgima kilpnäärme 
talitluse muutuste suhtes ravi alustades ja perioodiliselt ravi ajal, kui see on kliiniliselt näidustatud (vt 
lõik 4.8). Kõrvaltoime ohjamiseks määrata patsiendile hormoonasendusravi (kui on kliiniliselt 
näidustatud) ja kohandada ravi tsemiplimabiga. Hüpertüreoosi tuleb ravida tavapäraselt (vt lõik 4.2).  
 
Hüpofüsiit 
Tsemiplimabiga ravitud patsientidel on täheldatud immuuntekkelist hüpofüsiiti (vt lõik 4.8). Patsiente 
tuleb jälgida hüpofüsiidi tunnuste ja sümptomite suhtes, kõrvaltoime ohjamiseks tuleb kohandada ravi 
tsemiplimabiga ja manustada kortikosteroide (vt lõik 4.2). 
 
Neerupealiste puudulikkus 
Tsemiplimabiga ravitud patsientidel on täheldatud neerupealiste puudulikkust (vt lõik 4.8). Patsiente 
tuleb jälgida neerupealiste puudulikkuse tunnuste ja sümptomite suhtes ravi ajal ning pärast seda, 
kõrvaltoime ohjamiseks tuleb kohandada ravi tsemiplimabiga ja manustada kortikosteroide (vt lõik 
4.2). 
 
1. tüüpi diabeet 
Tsemiplimabiga ravitud patsientidel on täheldatud 1. tüüpi diabeeti, k.a diabeetilist ketoatsidoosi (vt 
lõik 4.8). Patsiente tuleb jälgida hüperglükeemia ning diabeedi tunnuste ja sümptomite suhtes, kui see 
on kliiniliselt näidustatud, kõrvaltoime ohjamiseks manustada suukaudseid vere glükoosisisaldust 
vähendavaid ravimeid või insuliini ja kohandada ravi tsemiplimabiga (vt lõik 4.2). 
Tsemiplimabi manustamine tuleb edasi lükata ja manustada vere glükoosisisaldust vähendavaid 
ravimeid või insuliini, kui patsientidel on raske või eluohtlik (≥ 3. astme) hüperglükeemia. Ravi 
tsemiplimabiga tuleb jätkata, kui insuliini asendusraviga või vere glükoosisisaldust vähendavate 
ravimitega on saavutatud metaboolne kontroll (vt lõik 4.2). 
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Immuuntekkelised naha kõrvaltoimed 
Seoses raviga tsemiplimabiga on teatatud immuuntekkelistest naha kõrvaltoimetest, mis on 
määratletud kui kortikosteroidide süsteemset manustamist vajav ja ilma selge etioloogiata, k.a rasked 
naha kõrvaltoimed (severe cutaneous adverse reactions; SCARs), nagu Stevensi-Johnsoni sündroom, 
toksiline epidermaalne nekrolüüs (mis on mõnel juhul lõppenud surmaga), ja teised nahareaktsioonid, 
nt lööve, multiformne erüteem, pemfigoid (vt lõik 4.8). 
 
Patsiente tuleb tõsise nahareaktsiooni kahtlusel jälgida selle ilmingute suhtes ja välistada teised 
põhjused. Patsientide kõrvaltoime ohjamiseks tuleb kohandada ravi tsemiplimabiga ja manustada 
kortikosteroide (vt lõik 4.2). 
 
Stevensi-Johnsoni sündroomi, surmaga lõppenud toksilise epidermaalse nekrolüüsi ja stomatiidi 
juhtumid tekkisid pärast tsemiplimabi ühe annuse manustamist eelnevalt idelalisiibiga kokkupuutunud 
patsientidele, kes osalesid kliinilises uuringus, milles hinnati tsemiplimabi mitte-Hodgkini lümfoomi 
ravis, ja kellel oli olnud äsjane kokkupuude sulfaati sisaldavate antibiootikumidega (vt lõik 4.8). 
Patsientide kõrvaltoime ohjamiseks tuleb kohandada ravi tsemiplimabiga ja manustada 
kortikosteroide, nagu eelnevalt kirjeldatud (vt lõik 4.2). 
 
Immuuntekkeline nefriit 
Tsemiplimabiga ravitud patsientidel on täheldatud immuuntekkelist nefriiti, mis on määratletud kui 
kortikosteroidide manustamist vajav ja ilma selge etioloogiata (vt lõik 4.8). Patsientide kõrvaltoime 
ohjamiseks tuleb kohandada ravi tsemiplimabiga ja manustada kortikosteroide (vt lõik 4.2). 
 
Teised immuuntekkelised kõrvaltoimed 
Tsemiplimabiga ravitud patsientidel on täheldatud teisi surmaga lõppenud ja eluohtlikke 
kõrvaltoimeid, k.a paraneoplastiline entsefalomüeliit ja meningiit (vt lõik 4.8 teiste immuuntekkeliste 
kõrvaltoimete kohta). 
 
Patsiente tuleb jälgida immuuntekkeliste kõrvaltoimete tunnuste ja sümptomite suhtes ning 
kõrvaltoime ohjamiseks tuleb kohandada ravi tsemiplimabiga ja manustada kortikosteroide (vt lõik 
4.2). 
 
Infusioonist tingitud reaktsioonid 
Tsemiplimab võib põhjustada raskeid või eluohtlikke infusioonist tingitud reaktsioone (vt lõik 4.8). 
Patsiente tuleb jälgida infusioonist tingitud reaktsioonide tunnuste ja sümptomite suhtes ning 
kõrvaltoime ohjamiseks tuleb kohandada ravi tsemiplimabiga ja manustada kortikosteroide. Kergete 
või mõõdukate infusioonist tingitud reaktsioonide korral tuleb ravi tsemiplimabiga katkestada või 
infusioonikiirust vähendada. Raskete (3. astme) või eluohtlike (4. astme) infusioonist tingitud 
reaktsioonide korral tuleb infusioon peatada ja ravi tsemiplimabiga jäädavalt lõpetada (vt lõik 4.2). 
  
Patsiendid, keda ei kaasatud kliinilistesse uuringutesse 
Aktiivse infektsiooniga või immuunpuudulikkusega patsiente ei kaasatud põhiuuringusse. Kliinilistest 
uuringutest välja jäetud patsientide täielikku loetelu vt lõigust 5.1. 
 
Nendel patsientidel tuleb andmete puudumise tõttu kasutada tsemiplimabi ettevaatusega pärast 
hoolikat patsiendi kasu ja riski hindamist. 
 
4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Farmakokineetilisi koostoimeuuringuid ei ole tsemiplimabiga läbi viidud. 
 
Vältida tuleb süsteemselt manustatavate kortikosteroidide või immunosupressantide manustamist enne 
ravi alustamist tsemiplimabiga, v.a süsteemsete kortikosteroidide füsioloogilised annused (prednisoon 
≤ 10 mg/ööpäev või samaväärne), sest need võivad häirida tsemiplimabi farmakodünaamilist 
aktiivsust ja efektiivsust. Süsteemselt manustatavaid kortikosteroide või teisi immunosupressante võib 
siiski kasutada pärast ravi alustamist tsemiplimabiga immuuntekkeliste kõrvaltoimete raviks (vt lõik 
4.2). 
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4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine 
 
Rasestumisvõimelised naised 
Rasestumisvõimelised naised peavad kasutama tõhusat kontratseptsiooni ravi ajal tsemiplimabiga ja 
vähemalt 4 kuu jooksul pärast tsemiplimabi viimase annuse manustamist. 
 
Rasedus 
Reproduktiivsusuuringuid loomadel ei ole tsemiplimabiga läbi viidud. Tsemiplimabi kasutamise kohta 
rasedatel andmed puuduvad. Loomkatsed on näidanud, et PD-1/PD-L1 raja inhibeerimine võib 
areneva loote immuuntekkelise äratõukereaktsiooni riski suurendada, mis võib põhjustada loote surma 
(vt lõik 5.3). 
 
Teadaolevalt läbib inimese IgG4 platsentaarbarjääri ja tsemiplimab on IgG4, seetõttu on võimalik 
tsemiplimabi ülekandumine emalt arenevale lootele. Tsemiplimabi manustamine raseduse ajal ja 
rasestumisvõimelistele naistele, kes ei kasuta tõhusat kontratseptsiooni, ei ole soovitatav, v.a juhul kui 
kliiniline kasu ületab võimalikku riski.  
 
Imetamine 
Puudub teave selle kohta, kas tsemiplimab eritub inimese rinnapiima. Teadaolevalt antikehad (k.a 
IgG4) erituvad inimese rinnapiima; riski rinnapiimatoidul vastsündinutele/imikutele ei saa välistada.  
 
Kui imetavat naist otsustatakse ravida tsemiplimabiga, tuleb tal imetamisest loobuda seniks, kuni teda 
ravitakse tsemiplimabiga ja vähemalt 4 kuu jooksul pärast viimast annust. 
 
Fertiilsus 
Kliinilised andmed tsemiplimabi võimaliku toime kohta viljakusele puuduvad. 3-kuulises 
korduvannustega viljakuse hindamise uuringus suguküpsete cynomolgus-ahvidega ei täheldatud 
mingeid toimeid viljakuse hindamise näitajatele või meeste ja naiste suguelunditele. 
 
4.7 Toime reaktsioonikiirusele 
 
Tsemiplimab ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. 
Tsemiplimabiga ravi järgselt on teatatud väsimusest (vt lõik 4.8). 
 
4.8 Kõrvaltoimed 
 
Ohutusprofiili kokkuvõte 
 
Tsemiplimabi manustamisel võivad ilmneda immuuntekkelised kõrvaltoimed. Enamik neist, k.a 
rasked reaktsioonid, taandusid asjakohase meditsiinilise raviga või pärast tsemiplimabi manustamise 
lõpetamist (vt „Valitud kõrvaltoimete kirjeldus“ allpool). 
 
Tsemiplimabi ohutust on hinnatud 591 patsiendil kaugelearenenud soliidtuumoriga, k.a 219 patsiendil 
naha kaugelearenenud lamerakk-kartsinoomiga, keda raviti tsemiplimabiga kahes kliinilises uuringus 
(R2810-ONC-1423 ja R2810-ONC-1540). Kliinilistes uuringutes oli immuuntekkelisi kõrvaltoimeid 
20,1% tsemiplimabiga ravitud patsientidest, k.a 5. raskusaste (0,7%), 4. raskusaste (1,2%) ja 
3. raskusaste (6,1%). Immuuntekkelise kõrvaltoime tõttu lõpetati ravi tsemiplimabiga jäädavalt 4,4% 
patsientidest. Kõige sagedasemad immuuntekkelised kõrvaltoimed olid hüpotüreoos (7,1%), 
pneumoniit (3,7%), immuuntekkelised naha kõrvaltoimed (2,0%), hüpertüreoos (1,9%) ja hepatiit 
(1,9%; vt „Valitud kõrvaltoimete kirjeldus“ allpool, lõiku 4.4 „Erihoiatused ja ettevaatusabinõud 
kasutamisel“ ja lõigust 4.2 „Soovitatavad ravi muudatused“). Kõrvaltoimed olid rasked 8,6% 
patsientidest ja põhjustasid ravi tsemiplimabiga jäädava lõpetamise 5,8% patsientidest. 
 
Seoses tsemiplimabi kasutamisega on teatatud rasketest naha kõrvaltoimetest, k.a Stevensi-Johnsoni 
sündroom ja toksiline epidermaalne nekrolüüs (vt lõik 4.4). 
 



10 

Kõrvaltoimete kokkuvõte tabelis 
 
Kõrvaltoimed on loetletud tabelis 2 organsüsteemi klasside ja sageduse järgi. Sagedusmääratlused on 
defineeritud järgnevalt: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni 
< 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata 
olemasolevate andmete alusel). Igas esinemissageduse rühmas on kõrvaltoimed loetletud tõsiduse 
vähenemise järjekorras. 
 
Tabel 2: tsemiplimabiga ravitud patsientide kõrvaltoimete loetelu tabelis  

Organsüsteemi klass 
eelistatud termin 

1…5. raskusaste  
(sagedusmääratlus) 

1…5. raskusaste  
(%) 

3…5. raskusaste 
(%) 

Immuunsüsteemi häired 

Infusioonist tingitud reaktsioonid Sage 4,1 0 

Sjögreni sündroom Aeg-ajalt 0,5 0 

Immuuntrombotsütopeenia Aeg-ajalt 0,2 0 

Vaskuliit Aeg-ajalt 0,2 0 

Endokriinsüsteemi häired 

Hüpotüreoos Sage 9,6 0 

Hüpertüreoos Sage 2,7 0 

1. tüüpi diabeeta Aeg-ajalt 0,7 0,7 

Neerupealiste puudulikkus Aeg-ajalt 0,5 0,5 

Hüpofüsiit Aeg-ajalt 0,5 0,5 

Türeoidiit Aeg-ajalt 0,2 0 

Närvisüsteemi häired 

Paraneoplastiline entsefalomüeliit Aeg-ajalt 0,2 0,2 

Krooniline põletikuline 
demüeliniseeriv 
polüradikuloneuropaatia 

Aeg-ajalt 0,5 0 

Entsefaliit Aeg-ajalt 0,5 0,5 

Meningiitb Aeg-ajalt 0,5 0,5 

Guillain-Barré sündroom Aeg-ajalt 0,2 0,2 

Kesknärvisüsteemi põletik Aeg-ajalt 0,2 0 

Perifeerne neuropaatiac Aeg-ajalt 0,5 0 

Myasthenia gravis Aeg-ajalt 0,2 0 

Silma kahjustused 

Keratiit Aeg-ajalt 0,5 0 

Südame häired 

Müokardiitd Aeg-ajalt 0,5 0,5 

Perikardiit Aeg-ajalt 0,5 0,5 

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired 

Pneumoniit Sage 5,9 2,3 
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Tabel 2: tsemiplimabiga ravitud patsientide kõrvaltoimete loetelu tabelis  

Organsüsteemi klass 
eelistatud termin 

1…5. raskusaste  
(sagedusmääratlus) 

1…5. raskusaste  
(%) 

3…5. raskusaste 
(%) 

Seedetrakti häired 

Diarröae Väga sage 13,2 0,5 

Stomatiit Sage 2,4 0 

Maksa ja sapiteede häired 

Hepatiitf Sage 1,4 1,4 

Naha ja nahaaluskoe kahjustused 

Lööveg Väga sage 23,3 1,4 

Sügelush Väga sage 12,3 0 

Lihaste, luustiku ja sidekoe kahjustused 

Artralgia Sage 5,0 0 

Lihaste ja luustiku valui Sage 4,1 0,5 

Artriitj Sage 1,4 0,5 

Lihasnõrkus Aeg-ajalt 0,9 0 

Neerude ja kuseteede häired 

Nefriit Aeg-ajalt 0,5 0 

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid 

Väsimusk Väga sage 21,5 0,9 

Uuringud 

Alaniin-aminotransferaasi taseme 
tõus 

Sage 5,5 0,5 

Aspartaat-aminotransferaasi taseme 
tõuse 

Sage 5,0 0,9 

Leeliselise fosfataasisisalduse 
suurenemine veres 

Sage 2,7 0 

Kreatiniinisisalduse suurenemine 
veres 

Sage 1,8 0 

Toksilisuse raskusastme hindamiseks kasutati NCI CTCAE versiooni v.4.03. 
a. 1. tüüpi diabeet on liittermin, mis hõlmab diabeeti, diabeetilist ketoatsidoosi ja 1. tüüpi diabeeti. 
b. Meningiit on liittermin, mis hõlmab meningiiti ja aseptilist meningiiti. 
c. Neuropaatia on liittermin, mis hõlmab perifeerset neuropaatiat ja neuriiti. 
d. Müokardiit on liittermin, mis hõlmab autoimmuunset müokardiiti ja müokardiiti. 
e. Diarröa on liittermin, mis hõlmab diarröad ja koliiti. 
f. Hepatiit on liittermin, mis hõlmab hepatiiti ja autoimmuunset hepatiiti. 
g. Lööve on liittermin, mis hõlmab makulopapulaarset löövet, dermatiiti, generaliseerunud löövet, 
bulloosset dermatiiti, ravimilöövet, erüteemi, pemfigoidi, psoriaasi, erütematoosset löövet, 
makulaarset löövet, nahalöövet ja naha reaktsiooni. 
h. Sügelus on liittermin, mis hõlmab sügelust ja allergilist sügelust. 
i. Lihaste ja luustiku valu on liittermin, mis hõlmab seljavalu, lihaste ja luustiku valu, müalgiat, 
kaelavalu ja jäsemete valu. 
j. Artriit on liittermin, mis hõlmab artriiti ja polüartriiti. 
k. Väsimus on liittermin, mis hõlmab väsimust ja asteeniat. 
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Valitud kõrvaltoimete kirjeldus 
Järgnev valitud kõrvaltoimete kirjeldus põhineb tsemiplimabi ohutusel 591 patsiendil kontrollrühmata 
kliinilistes uuringutes. 
 
Immuuntekkelised kõrvaltoimed (vt lõik 4.4) 
Immuuntekkeline pneumoniit 
Immuuntekkeline pneumoniit tekkis 22 (3,7%) patsiendil 591 tsemiplimabiga ravitud patsiendist, k.a 
5. raskusastme pneumoniit 2 (0,3%) patsiendil, 4. raskusastme pneumoniit 2 (0,3%) patsiendil ja 
3. raskusastme pneumoniit 6 (1,0%) patsiendil. Immuuntekkeline pneumoniit põhjustas tsemiplimabi 
manustamise jäädava lõpetamise 11 (1,9%) patsiendil 591 patsiendist. 22 immuuntekkelise 
pneumoniidiga patsiendil oli kõrvaltoime mediaanne algusaeg 3,8 kuud (vahemikus 7 päeva kuni 
18 kuud) ja pneumoniidi mediaanne kestus oli 21,5 päeva (vahemikus 5 päeva kuni 6,5 kuud). 
18 (3,0%) patsiendile manustati suures annuses kortikosteroide mediaanselt 8,5 päeva (vahemikus 
1 päev kuni 5,9 kuud). Andmekogumise lõppkuupäevaks oli pneumoniit taandunud 14 (63,6%) 
patsiendil 22 patsiendist. 
 
Immuuntekkeline koliit 
Immuuntekkeline diarröa või koliit tekkis 7 (1,2%) patsiendil 591 tsemiplimabiga ravitud patsiendist, 
k.a 3. raskusastme immuuntekkeline diarröa või koliit 2 (0,3%) patsiendil. Immuuntekkeline diarröa 
või koliit põhjustas tsemiplimabi manustamise jäädava lõpetamise 1 (0,2%) patsiendil 591 patsiendist. 
7 immuuntekkelise diarröa või koliidiga patsiendil oli kõrvaltoime mediaanne algusaeg 3,8 kuud 
(vahemikus 15 päeva kuni 6,0 kuud) ja immuuntekkelise diarröa või koliidi mediaanne kestus oli 
30 päeva (vahemikus 4 päeva kuni 8,6 kuud). 4 (0,7%) immuuntekkelise diarröa või koliidiga 
patsiendile manustati suures annuses kortikosteroide mediaanselt 29 päeva (vahemikus 19 päeva kuni 
2,0 kuud). Andmekogumise lõppkuupäevaks oli immuuntekkeline diarröa või koliit taandunud 
4 (57,1%) patsiendil 7 patsiendist. 
 
Immuuntekkeline hepatiit 
Immuuntekkeline hepatiit tekkis 11 (1,9%) patsiendil 591 tsemiplimabiga ravitud patsiendist, k.a 
5. raskusastme hepatiit 1 (0,2%) patsiendil, 4. raskusastme hepatiit 1 (0,2%) patsiendil ja 
3. raskusastme hepatiit 9 (1,5%) patsiendil. Immuuntekkeline hepatiit põhjustas tsemiplimabi 
manustamise jäädava lõpetamise 5 (0,8%) patsiendil 591 patsiendist. 11 immuuntekkelise hepatiidiga 
patsiendil oli kõrvaltoime mediaanne algusaeg 1,0 kuud (vahemikus 7 päeva kuni 4,2 kuud) ja 
immuuntekkelise hepatiidi mediaanne kestus oli 15 päeva (vahemikus 8 päeva kuni 2,7 kuud). 
10 (1,7%) immuuntekkelise hepatiidiga patsiendile manustati suures annuses kortikosteroide 
mediaanselt 10,5 päeva (vahemikus 2 päeva kuni 1,9 kuud). Andmekogumise lõppkuupäevaks oli 
immuuntekkeline hepatiit taandunud 8 (72,7%) patsiendil 11 patsiendist. 
 
Immuuntekkelised endokrinopaatiad 
Hüpotüreoos tekkis 42 (7,1%) patsiendil 591 tsemiplimabiga ravitud patsiendist, k.a 3. raskusastme 
hüpotüreoos 1 (0,2%) patsiendil. Ükski patsient ei lõpetanud ravi tsemiplimabiga hüpotüreoosi tõttu. 
42 hüpotüreoosiga patsiendil oli kõrvaltoime mediaanne algusaeg 4,2 kuud (vahemikus 15 päeva kuni 
18,9 kuud). 
 
Hüpertüreoos tekkis 11 (1,9%) patsiendil 591 tsemiplimabiga ravitud patsiendist, k.a 3. raskusastme 
hüpertüreoos 1 (0,2%) patsiendil. Ükski patsient ei lõpetanud ravi tsemiplimabiga hüpertüreoosi tõttu. 
11 hüpertüreoosiga patsiendil oli kõrvaltoime mediaanne algusaeg 1,9 kuud (vahemikus 28 päeva kuni 
14,8 kuud). 
 
Neerupealiste puudulikkus tekkis 3 (0,5%) patsiendil 591 tsemiplimabiga ravitud patsiendist, k.a 
3. raskusastme neerupealiste puudulikkus 1 (0,2%) patsiendil. Ükski patsient ei lõpetanud ravi 
tsemiplimabiga neerupealiste puudulikkuse tõttu. 3 patsiendil neerupealiste puudulikkusega oli 
kõrvaltoime mediaanne algusaeg 11,5 kuud (vahemikus 10,4 kuud kuni 12,3 kuud). Üks patsient 
kolmest sai süsteemset ravi kortikosteroididega. 
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Immuuntekkeline hüpofüsiit tekkis 1 (0,2%) patsiendil 591 tsemiplimabiga ravitud patsiendist. See 
haigusjuht oli 3. raskusastme hüpofüsiit. 
 
1. tüüpi diabeet ilma alternatiivse etioloogiata tekkis 4 (0,7%) patsiendil 591 patsiendist, k.a 
4. raskusastme 1. tüüpi diabeet 3 (0,5%) patsiendil ja 3. raskusastme 1. tüüpi diabeet 1 (0,2%) 
patsiendil. 1. tüüpi diabeet põhjustas tsemiplimabi manustamise jäädava lõpetamise 1 (0,2%) 
patsiendil 591 patsiendist. Neljal 1. tüüpi diabeediga patsiendil oli kõrvaltoime mediaanne algusaeg 
2,3 kuud (vahemikus 28 päeva kuni 6,2 kuud). 
 
Immuuntekkelised naha kõrvaltoimed 
Immuuntekkelised naha kõrvaltoimed tekkisid 12 (2,0%) patsiendil 591 tsemiplimabiga ravitud 
patsiendist, k.a 3. raskusastme immuuntekkelised naha kõrvaltoimed 6 (1,0%) patsiendil. 
Immuuntekkelised naha kõrvaltoimed põhjustasid tsemiplimabi manustamise jäädava lõpetamise 
2 (0,3%) patsiendil 591 patsiendist. 12 immuuntekkeliste naha kõrvaltoimetega patsiendil oli 
kõrvaltoime mediaanne algusaeg 1,5 kuud (vahemikus 2 päeva kuni 10,9 kuud) ja mediaanne kestus 
oli 4,4 kuud (vahemikus 2 päeva kuni 10,9 kuud). 9 (1,5%) immuuntekkeliste naha kõrvaltoimetega 
patsiendile manustati suures annuses kortikosteroide mediaanselt 16 päeva (vahemikus 7 päeva kuni 
2,6 kuud). Andmekogumise lõppkuupäevaks olid immuuntekkelised naha kõrvaltoimed taandunud 
6 (50,0%) patsiendil 12 patsiendist. 
 
Immuuntekkeline nefriit 
Immuuntekkeline nefriit tekkis 3 (0,5%) patsiendil 591 tsemiplimabiga ravitud patsiendist, k.a 
3  raskusastme immuuntekkeline nefriit 2 (0,3%) patsiendil. Immuuntekkeline nefriit põhjustas 
tsemiplimabi manustamise jäädava lõpetamise 1 (0,2%) patsiendil 591 patsiendist. 3 patsiendil 
immuuntekkelise nefriidiga oli kõrvaltoime mediaanne algusaeg 1,8 kuud (vahemikus 29 päeva kuni 
4,1 kuud) ja immuuntekkelise nefriidi mediaanne kestus oli 18 päeva (vahemikus 9 päeva kuni 
29 päeva). 2 (0,3%) immuuntekkelise nefriidiga patsiendile manustati suures annuses kortikosteroide 
mediaanselt 1,5 kuud (vahemikus 16 päeva kuni 2,6 kuud). Andmekogumise lõppkuupäevaks oli 
immuuntekkeline nefriit taandunud kõigil patsientidel. 
 
Teised immuuntekkelised kõrvaltoimed 
Kliiniliselt olulised immuunsusega seotud kõrvaltoimed vähem kui 1% tsemiplimabiga ravitud 591 
patsiendist on loetletud järgnevalt. Haigusjuhud oli 3. raskusastmega või kergemad, kui ei ole 
märgitud teisiti. 
 
Närvisüsteemi häired: meningiita (4. raskusaste), paraneoplastiline entsefalomüeliit (5. raskusaste), 
Guillain-Barré sündroom, kesknärvisüsteemi põletik, krooniline põletikuline demüeliniseeriv 
polüradikuloneuropaatia, entsefaliitb, Myasthenia gravis, perifeersed neuropaatiad. 
Südame häired: müokardiitc, perikardiit. 
Immuunsüsteemi häired: immuuntrombotsütopeenia. 
Vaskulaarsed häired: vaskuliit. 
Lihaste, luustiku ja sidekoe kahjustused: müalgia, artriitd, Sjögreni sündroom. 
Silma kahjustused: keratiit. 
Seedetrakti häired: stomatiit. 
a hõlmab meningiiti ja aseptilist meningiiti 
b hõlmab entsefaliiti ja mitteinfektsioosset entsefaliiti 
c hõlmab autoimmuunset müokardiiti ja müokardiiti 
d hõlmab artriiti ja polüartriiti 
 
Infusioonist tingitud reaktsioonid 
Infusioonist tingitud reaktsioonid tekkisid 54 (9,1%) patsiendil 591 tsemiplimabi manustanud 
patsiendist, k.a 3. raskusastme infusioonist tingitud reaktsioon 1 (0,2%) patsiendil. Infusioonist 
tingitud reaktsiooni tõttu lõpetati tsemiplimabi manustamine jäädavalt 2 (0,3%) patsiendil. Kõige 
sagedasemad infusioonist tingitud reaktsiooni sümptomid olid iiveldus, palavik, oksendamine, 
kõhuvalu, külmavärinad ja õhetus. Kõik patsiendid paranesid infusioonist tingitud reaktsioonidest. 
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Immunogeensus 
Sarnaselt kõigile ravimvalkudele on ka tsemiplimabi manustamisel võimalik immunogeensus. 
5 (1,3%) patsiendil tsemiplimabi manustanud 398 patsiendist tekkisid ravimivastased antikehad, 
sealjuures 1 (0,3%) patsiendil püsivad antikehad. Neutraliseerivaid antikehi ei täheldatud. Tõendeid 
farmakokineetika või ohutusprofiili muutumisest tsemiplimabi vastaste antikehade tekkimisel ei ole. 
 
Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine 
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See 
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist 
võimalikest kõrvaltoimetest riikliku teavitamissüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. 
 
4.9 Üleannustamine 
 
Üleannustamise korral tuleb patsiente hoolikalt jälgida kõrvaltoimete tunnuste või sümptomite suhtes 
ja alustada asjakohase sümptomaatilise raviga. 
 
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
5.1 Farmakodünaamilised omadused 
 
Farmakoterapeutiline rühm: kasvajavastased ained, monoklonaalsed antikehad, ATC-kood: veel 
omistamata. 
 
Toimemehhanism 
Tsemiplimab on täielikult inimese immunoglobuliin G4 (IgG4) monoklonaalne antikeha, mis seondub 
programmeeritud rakusurm-1 (PD-1) retseptoriga ja blokeerib selle mõju liganditele PD-L1 ja PD-L2. 
PD-1 seondumine liganditega PD-L1 ja PD-L2, mis avalduvad antigeeniga rakkudel ja võivad olla 
avaldunud kasvajarakkudel ja/või kasvaja mikrokeskkonnas olevate teistel rakkudel, pärsib T-rakkude 
funktsioone, näiteks proliferatsiooni, tsütokiinide sekretsiooni ja tsütotoksilist aktiivsust. Blokeerides 
PD-1 seondumist PD-L1 ja PD-L2 liganditega, suurendab tsemiplimab T-rakkude vastust, k.a 
kasvajate vastu. 
 
Kliiniline efektiivsus ja ohutus 
Kliinilises uuringus R2810-ONC-1540 (uuring 1540) uuriti tsemiplimabi efektiivsust ja ohutust 
metastaatilise (lümfisõlmedes või kaugmetastaasidega) lamerakk-kartsinoomiga või lokaalse 
kaugelearenenud lamerakk-kartsinoomiga patsientidel, kellele kuratiivne kirurgiline või kuratiivne 
kiiritusravi ei sobinud. Uuring 1540 oli 2. faasi avatud, mitmekeskuseline uuring, milles osales 193 
naha metastaatilise lamerakk-kartsinoomiga või lokaalse kaugelearenenud lamerakk-kartsinoomiga 
patsienti, kelle mediaanne jälgimisaeg oli kokku 9,4 kuud. Naha metastaatilise lamerakk-
kartsinoomiga patsientide, kellele manustati 3 mg/kg iga 2 nädala järel, mediaanne jälgimisaeg oli 
16,5 kuud; naha lokaalse kaugelearenenud lamerakk-kartsinoomiga patsientide, kellele manustati 
3 mg/kg iga 2 nädala järel, mediaanne jälgimisaeg oli 9,3 kuud ja naha metastaatilise lamerakk-
kartsinoomiga patsientide, kellele manustati 350 mg iga 3 nädala järel, mediaanne jälgimisaeg oli 
8,1 kuud. 
 
Kliinilistesse uuringutesse ei kaasatud järgnevaid patsiente: autoimmuunne haigus, mis vajas 
süsteemset ravi immunosupressantidega 5 aasta jooksul; varasem elundite siirdamine; viimase   aasta 
jooksul pneumoniit; eelnev ravi anti-PD-1/PD-L1 või muu immuunsuse kontrollpunkti inhibiitoritega; 
ravi vajav aktiivne infektsioon, k.a teadaolev inimese immuundefitsiitsuse viirus; või aktiivne 
B-hepatiidi või C-hepatiidi viirusinfektsioon; krooniline lümfotsüütleukeemia; metastaasid ajus või 
ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) sooritusvõime skoor ≥ 2.  
 
Uuringus 1540 manustati patsientidele tsemiplimabi kuni haiguse progresseerumiseni, vastuvõetamatu 
toksilisuseni või plaanitud ravi lõpuleviimiseni (3 mg/kg iga 2 nädala järel 96 nädalat või 350 mg iga 
3 nädala järel 54 nädalat). Kui lokaalse kaugelearenenud haigusega patsientide ravivastus oli piisav, 
oli lubatud kuratiivne kirurgiline ravi. Kasvaja ravivastust hinnati iga 8 või 9 nädala järel (vastavalt 
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patsientidel, kellele manustati 3 mg/kg iga 2 nädala järel või 350 mg iga 3 nädala järel). Uuringu 1540 
esmane tulemusnäitaja oli tõendatud objektiivse ravivastuse määr (objective response rate; ORR) 
sõltumatu keskse hinnanguna. Naha metastaatilise lamerakk-kartsinoomiga patsientidel, kellel ei olnud 
väliseid nähtavaid sihtmärk-kahjustusi, tuvastati objektiivse ravivastuse määr soliidtuumorite 
ravivastuse hindamise kriteeriumite järgi (Response Evaluation Criteria in Solid Tumours; 
RECIST 1.1). Väliselt nähtava sihtmärk-kahjustuse (naha lokaalse kaugelearenenud ja metastaatilise 
lamerakk-kartsinoomi) korral määrati objektiivse ravivastuse määr liittulemusnäitaja abil, mis ühendas 
radioloogiliste andmete (RECIST 1.1) ja digitaalse meditsiinilise fotograafia (Maailma 
Terviseorganisatsiooni kriteeriumitele vastav) sõltumatut keskset hinnangut. Teisesed tulemusnäitajad 
olid ravivastuse kestus (duration of response; DOR) sõltumatu keskse hinnanguna ja uurija hinnangul, 
objektiivse ravivastuse määr uurija hinnangul, progressioonivaba elulemus (progression free survival; 
PFS) sõltumatu keskse hinnanguna ja uurija hinnangul, üldine elulemus (overall survival; OS), täielik 
ravivastus (complete response rate; CRR) sõltumatu keskse hinnanguna ja patsiendi hinnatud 
ravitulemuse punktisumma muutus Euroopa vähiuuringute ja -ravi organisatsiooni (European 
Organisation for Research and Treatment of Cancer; EORTC) elukvaliteedi küsimustiku järgi 
(Quality of Life Questionnaire; EORTC QLQ-C30). 
 
Uuringu 1540 tulemused on esitatud 193 patsiendi kohta. Neist 193 patsiendist 115 oli naha 
metastaatiline lamerakk-kartsinoom ja 78 naha lokaalne kaugelearenenud lamerakk-kartsinoom. 
Vanuse mediaan oli 72 aastat (vahemikus 38 kuni 96 aastat): 78 (40,4%) patsienti olid vanuses 
75 aastat või eakamad, 66 (34,2%) patsienti vanusevahemikus 65 kuni 75 aastat ja 49 (25,4%) 
patsienti nooremad kui 65 aastat. 161 (83,4%) patsienti olid mehed ja 187 (96,9%) patsienti olid 
valgest rassist; ECOG sooritusvõime skoor oli 0 (44,6%) või 1 (55,4%). Patsientidest 33,7% oli 
eelnevalt ravitud vähemalt ühe kasvajavastase süsteemse ravimiga, 90,2% patsientidest oli eelnevalt 
kirurgiliselt ravitud seoses kasvajaga ja 67,9% patsientidest oli eelnevalt saanud kiiritusravi. Naha 
metastaatilise lamerakk-kartsinoomiga patsientidest 76,5% oli kaugmetastaasidega ja 22,6% oli ainult 
lümfisõlmede metastaasidega. 
 
Uuringu 1540 efektiivsuse tulemused on toodud tabelis 3. 
 
Tabel 3: uuringu 1540 efektiivsuse tulemused metastaatilise naha lamerakk-kartsinoomi 
annustamise rühmade kaupa, lokaalse kaugelearenenud naha lamerakk-kartsinoomiga 
patsientidel 

 Metastaatiline naha 
lamerakk-kartsinoom 

 
 
 

Tsemiplimab:  
3 mg/kg 

iga 2 nädala järel 
(1. rühm) 
(N = 59) 

 

Lokaalne 
kaugelearenenud 
naha lamerakk-

kartsinoom 
 

Tsemiplimab:  
3 mg/kg 

iga 2 nädala järel 
(2. rühm) 
(N = 78) 

Metastaatiline naha 
lamerakk-kartsinoom 

 
 
 

Tsemiplimab:  
350 mg 

iga 3 nädala järel 
(3. rühm) 
(N = 56) 

 Sõltumatu keskne 
hinnang 

Sõltumatu keskne 
hinnang 

Sõltumatu keskne 
hinnang 

Kinnitatud objektiivne 
ravivastuse määr (ORR) a 

   

ORR 49,2% 43,6% 39,3% 
95% usaldusvahemik (35,9; 62,5) (32,4; 55,3) (26,5; 53,2) 

Täielik ravivastusb 16,9% 12,8% 3,6% 
Osaline ravivastus 32,2% 30,8% 35,7% 
Stabiilne haigus 15,3% 35,9% 14,3% 
Progresseeruv haigus 16,9% 11,5% 26,8% 

Ravivastuse kestusa,b    
Mediaan  
Vahemik (kuud) 

NR 
2,8…21,6+ 

NR 
1,9…24,2+ 

NR 
2,1…11,1+ 
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Tabel 3: uuringu 1540 efektiivsuse tulemused metastaatilise naha lamerakk-kartsinoomi 
annustamise rühmade kaupa, lokaalse kaugelearenenud naha lamerakk-kartsinoomiga 
patsientidel 

 Metastaatiline naha 
lamerakk-kartsinoom 

 
 
 

Tsemiplimab:  
3 mg/kg 

iga 2 nädala järel 
(1. rühm) 
(N = 59) 

 

Lokaalne 
kaugelearenenud 
naha lamerakk-

kartsinoom 
 

Tsemiplimab:  
3 mg/kg 

iga 2 nädala järel 
(2. rühm) 
(N = 78) 

Metastaatiline naha 
lamerakk-kartsinoom 

 
 
 

Tsemiplimab:  
350 mg 

iga 3 nädala järel 
(3. rühm) 
(N = 56) 

 Sõltumatu keskne 
hinnang 

Sõltumatu keskne 
hinnang 

Sõltumatu keskne 
hinnang 

Patsiendid ravivastuse 
kestusega ≥ 6 kuu, % 

93,1% 67,6% 63,6% 

Aeg ravivastuseni    
Mediaan (kuud)  
Vahemik (minimaalne kuni 
maksimaalne) 

1,9 
(1,7…9,1) 

1,9 
(1,8…8,8) 

2,1 
(2,0…8,3) 

Progressioonivaba elulemusa, c    
6 kuud 66,0% 

(52,0; 76,8) 
71,5% 

(58,9; 80,9) 
59,3% 

(45,0; 71,0) 
12 kuud 53,1% 

(39,1; 65,2) 
58,1% 

(43,7; 70,0) 
44,6% 

(26,5; 61,3) 
Üldine elulemusa, c, d.    

12 kuud 81,3 
(68,7; 89,2) 

 

93,2 
(84,4; 97,1) 

 

76,1 
(56,9; 87,6) 

 
Andmekogumise lõppkuupäev oli 1. ja 3. rühma patsientide jaoks 20. september 2018 ja 2. rühma 
patsientide jaoks 10. oktoober 2018. 
NR: ei ole teada (Not Reached); + tähistab pooleliolevat hindamist  
a. 1. rühmas, 2. rühmas ja 3. rühmas oli mediaanne jälgimisaeg vastavalt 16,5 kuud, 9,3 kuud ja 8,1 kuud.  
b. Hõlmab ainult neid patsiente, kelle eelnev naha haaratus oli täielikult tervenenud; lokaalse kaugelearenenud 
naha lamerakk-kartsinoomiga patsientidel uuringus 1540 oli täieliku ravivastuse kinnitamiseks nõutav biopsia. 
c. Hinnatuna Kaplan-Meieri meetodil 
d. Üldine elulemus ei vaja keskset hinnangut. 
 
Efektiivsus ja PD-L1 staatus 
Kliinilist aktiivsust täheldati sõltumata kasvaja PD-L1 avaldumisest. PD-L1 seisundi ja efektiivsuse 
seost hinnati olemasolevate koeproovidega patsientidel tagasivaatavas analüüsis. Uuringutest 1423 ja 
1540 oli kokku PD-L1 immunohistokeemilise uuringu tulemused 75 patsiendi kohta, kellel oli naha 
kaugelearenenud lamerakk-kartsinoom. 22 patsiendil naha kaugelearenenud lamerakk-kartsinoomiga, 
kelle PD-L1 oli < 1%, oli objektiivse ravivastuse määr sõltumatu keskse hinnangu kohaselt 
40,9% (9/22). 53 patsiendil naha kaugelearenenud lamerakk-kartsinoomiga, kelle PD-L1 oli ≥ 1%, oli 
objektiivse ravivastuse määr 54,7% (29/53). 21 patsiendil naha metastaatilise lamerakk-kartsinoomiga, 
kelle PD-L1 oli < 1%, oli objektiivse ravivastuse määr 60% (3/5) ja neil, kelle PD-L1 oli ≥ 1%, 
vastavalt 56,3% (9/16). 54 patsiendil naha lokaalse kaugelearenenud lamerakk-kartsinoomiga, kelle 
PD-L1 oli < 1%, oli objektiivse ravivastuse määr 35,3% (6/17) ja  neil, kelle PD-L1 oli ≥ 1%, 
vastavalt 54,1% (20/37). 
 
Eakad 
Tsemiplimabiga ravitud naha metastaatilise lamerakk-kartsinoomiga või lokaalse kaugelearenenud 
lamerakk-kartsinoomiga 219 patsiendist oli 25,1% (55/219) vanuses kuni 65 aastat, 34,2% (75/219) 
patsienti vanusevahemikus 65 kuni 75 aastat ja 40,6% (89/219) patsienti vanuses 75 aastat või 
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eakamad. Nende isikute ja nooremate uuritavate vahel ei täheldatud ohutuses ja efektiivsuses üldisi 
erinevusi. 
 
Efektiivsuse analüüsi kaasatud 193 patsiendi objektiivse ravivastuse määr oli 
40,8% (95% usaldusvahemik: 27,0%; 55,8%) sõltumatu keskse hinnangu alusel patsientidel vanuses 
kuni 65 aastat, 48,5% (95% usaldusvahemik: 36,0%; 61,1%) patsientidel vanusevahemikus 65 kuni 
75 aastat ja 42,3% (95% usaldusvahemik: 31,2%; 54,0%) patsientidel vanuses vähemalt 75 aastat. 
 
Lapsed 
Euroopa Ravimiamet on peatanud kohustuse esitada tsemiplimabi kliiniliste uuringute tulemused laste 
ühe või mitme alarühma kohta kõikide pahaloomuliste kasvajate kategooriasse kuuluvate seisundite 
korral, välja arvatud vereloome ja lümfoidkude (teave lastel kasutamise kohta vt lõik 4.2). 
 
Tingimuslik müügiluba 
Ravim on saanud müügiloa tingimusliku heakskiidu alusel. See tähendab, et selle ravimi omaduste 
kohta oodatakse lisatõendeid. Euroopa Ravimiamet vaatab vähemalt igal aastal läbi selle ravimi kohta 
saadud uue teabe ja vajadusel ravimi omaduste kokkuvõtet ajakohastatakse. 
 
5.2 Farmakokineetilised omadused 
 
Andmeid kontsentratsiooni kohta koguti 548 erinevate soliidtuumoritega patsientidelt, k.a 178 
patsiendilt naha lamerakk-kartsinoomiga, kellele manustati tsemiplimabi. Annustamisskeemide korral 
1 mg/kg kuni 10 mg/kg iga 2 nädala järel ja 350 mg iga 3 nädala järel oli tsemiplimabi 
farmakokineetika lineaarne ja annusega proportsionaalne, mis viitab sihtmärgi vahendatud raja 
küllastumisele annustamisintervalli jooksul. Tsemiplimabi manustamisel annuses 350 mg iga 3 nädala 
järel ja 3 mg/kg iga 2 nädala järel saavutati samasugune süsteemne saadavus. Annusega 350 mg iga 
3 nädala järel oli tsemiplimabi keskmine tasakaalukontsentratsioon vahemikus Cmax 168 mg/l 
(maksimaalne kontsentratsioon vereplasmas) ja Ctrough 61 mg/l (madalaim püsikontsentratsioon). 
Püsikontsentratsioon saavutatakse ligikaudu 4 ravikuu järgselt. 
 
Imendumine 
Tsemiplimab manustatakse intravenoosselt ja on seega täielikult biosaadav. 
 
Jaotumine 
Tsemiplimab jaotub peamiselt vaskulaarses süsteemis, jaotusruumala püsikontsentratsioonil (Vss) on 
5,2 l. 
 
Biotransformatsioon 
Spetsiifilisi metabolismi uuringuid ei ole läbi viidud, sest tsemiplimab on valk. Eeldatavalt laguneb 
tsemiplimab väikesteks peptiidideks ja üksikuteks aminohapeteks. 
 
Eritumine 
Annustega 1 mg/kg kuni 10 mg/kg iga 2 nädala järel on tsemiplimabi kliirens lineaarne. Tsemiplimabi 
kliirens pärast esimest annust on ligikaudu 0,33 l/ööpäev. Üldkliirens näib aja jooksul vähenevat 
ligikaudu 35%, mille tulemusena on kliirens püsikontsentratsioonil (CLss) 0,21 l/ööpäev; kliirensi 
vähenemist ei peeta kliiniliselt oluliseks. Annustamisintervallide vaheline poolväärtusaeg 
püsikontsentratsioonil on 19,4 ööpäeva. 
 
Lineaarsus/mittelineaarsus 
Annustega 1 mg/kg kuni 10 mg/kg iga 2 nädala järel oli tsemiplimabi farmakokineetika lineaarne ja 
annusega proportsionaalne, mis viitab sihtmärgi vahendatud raja küllastumisele. 
 
Patsientide erirühmad 
Populatsiooni farmakokineetika analüüs näitab, et järgmistel teguritel ei ole olulist mõju tsemiplimabi 
süsteemsele saadavusele: vanus, sugu, kehakaal, rass, vähi tüüp, albumiini tase, kerge maksakahjustus 
ja neerukahjustus. 
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Neerukahjustus 
Neerukahjustuse mõju tsemiplimabi süsteemsele saadavusele hinnati populatsiooni farmakokineetika 
analüüsis kerge (kreatiniini kliirens 60 ml/min kuni < 89 ml/min; n=197), mõõduka (kreatiniini 
kliirens 30 ml/min kuni < 60 ml/min; n=90) või raske (kreatiniini kliirens < 30 ml/min; n=4) 
neerukahjustusega patsientidel. Neerukahjustusega ja normaalse neerutalitlusega patsientidel ei 
täheldatud kliiniliselt olulisi erinevusi tsemiplimabi süsteemses saadavuses. Tsemiplimabi ei ole 
uuritud patsientidel, kelle kreatiniini kliirens on < 25 ml/min (vt lõik 4.2). 
 
Maksakahjustus 
Maksakahjustuse mõju tsemiplimabi süsteemsele saadavusele hinnati populatsiooni farmakokineetika 
analüüsis. Kerge maksakahjustusega (üldbilirubiini tase kõrgem kui 1,0…1,5 korda üle normväärtuse 
ülempiiri ja aspartaadi aminotransferaasi mis tahes suurenemine) patsientidel (n=5) ei olnud kliiniliselt 
olulisi erinevusi tsemiplimabi süsteemses saadavuses võrreldes normaalse maksatalitlusega 
patsientidega. Tsemiplimabi kasutamist mõõduka või raske maksakahjustusega patsientidel ei ole 
uuritud. Mõõduka või raske maksakahjustusega patsientidele annustamise soovitamiseks on andmed 
ebapiisavad (vt lõik 4.2).  
 
5.3 Prekliinilised ohutusandmed 
 
Tsemiplimabi kartsinogeense või genotoksilise potentsiaali kontrollimiseks ei ole uuringuid läbi 
viidud. 
Reproduktsioonkatseid loomadel ei ole tsemiplimabiga läbi viidud (vt lõik 4.6). Kirjanduses on 
kirjeldatud, et PD-1/PD-L1 signaalrajal on roll raseduse säilitamisel, hoides alal immunoloogilist 
taluvust, ja uuringud on näidanud, et PD-1 retseptori blokeerimine põhjustab raseduse enneaegse 
katkemise. Spontaansete abortide ja/või resorptsiooni suurenemist PD-L1 avaldumise piiranguga 
(väljalülitamine või anti-PD1/PD-L1 monoklonaalsed antikehad) loomadel on näidatud nii rottidel kui 
ka ahvidel. Neil loomaliikidel on inimestele sarnane ema-loote vastasmõju. 
 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED 
 
6.1 Abiainete loetelu 
 
Histidiin 
Histidiinvesinikkloriidmonohüdraat 
Sahharoos  
Proliin 
Polüsorbaat 80 
Süstevesi 
 
 
6.2 Sobimatus 
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimit segada teiste ravimitega, välja arvatud lõigus 
6.6 nimetatutega. 
 
6.3 Kõlblikkusaeg 
 
Avamata viaal 
18 kuud 
 
Pärast avamist 
Pärast avamist tuleb ravim kohe lahjendada ja manustada. 
 
Pärast infusioonilahuse valmistamist 
Pärast lahjendamist tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei manustata kohe, võib seda ajutiselt 
säilitada kas: 
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• toatemperatuuril kuni 25 °C kuni 8 tundi alates infusioonilahuse valmistamisest. See hõlmab 
infusioonilahuse hoidmist toatemperatuuril infusioonikotis ja infusiooniks kuluvat aega; 

või 
• külmkapis temperatuuril 2 °C kuni 8 °C kuni 24 tundi alates infusioonilahuse valmistamisest. 

Mitte lasta külmuda. Lahjendatud lahusel lasta enne manustamist soojeneda toatemperatuurini. 
 
6.4 Säilitamise eritingimused 
 
Avamata viaal 
Hoida külmkapis (2 °C kuni 8 °C). 
 
Mitte lasta külmuda. 
 
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
 
Säilitamistingimused pärast ravimi esmakordset avamist või lahjendamist, vt lõik 6.3. 
  
6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu  
 
LIBTAYO on saadaval 10 ml läbipaistvas I tüüpi klaasist viaalis, millel on FluroTec kattekihiga hall 
klorobutüülkork ja eemaldatava kattega ümbris. 
 
Pakendis on 1 viaal. 
 
6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks 
 
Ettevalmistamine ja manustamine 
• Enne manustamist kontrollige ravimit visuaalselt, et ei oleks nähtavaid osakesi ja värvimuutusi. 

LIBTAYO on selge kuni kergelt opalestseeruv, värvitu kuni kahvatukollane lahus, mis võib 
vähesel määral sisaldada poolläbipaistvaid või valgeid osakesi. 

• Ärge kasutage ravimit, kui lahus on hägune, muutnud värvi või sisaldab lisaks vähestele 
poolläbipaistvatele või valgetele osakestele muid võõrosakesi. 

• Ärge loksutage viaali. 
• Tõmmake LIBTAYO viaalist välja 7 ml (350 mg) kontsentraati ja viige üle intravenoossesse 

infusioonikotti, mis sisaldab naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahust või glükoosi 
50 mg/ml (5%) süstelahust. Lahjendatud lahust tuleb segada infusioonikotti õrnalt ümber 
pöörates. Ärge loksutage lahust. Lahjendatud lahuse lõplik kontsentratsioon peab olema 
vahemikus 1 mg/ml kuni 20 mg/ml. 

• LIBTAYO’t tuleb manustada veenisisese infusioonina 30 minuti jooksul läbi 
infusioonisüsteemi, mis sisaldab steriilset, mittepürogeenset, madala valguseonduvusega, 
süsteemisisest või lisafiltrit (ava läbimõõduga 0,2…5 mikronit). 

• Sama infusioonisüsteemi kaudu ei tohi manustada teisi ravimeid. 
 
LIBTAYO on ainult ühekordseks manustamiseks. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal 
tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.  
 
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
Regeneron Ireland U.C. 
Europa House 
Harcourt Centre 
Harcourt Street 
Dublin 2 
Iirimaa 
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8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)  
 
EU/1/19/1376/001 
 
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV 
 
Täpne teave selle ravimpreparaadi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: 
http://www.ema.europa.eu. 
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A. RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST VASTUTAV(AD) 
TOOTJA(D) 

 
Bioloogilis(t)e toimeaine(te) tootja(te) nimi (nimed) ja aadress(id) 
 
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 
81 Columbia Turnpike 
Rensselaer, NY 12144 
Ameerika Ühendriigid 
 
 
Ravimipartii kasutamiseks vabastamise eest vastutava(te) tootja(te) nimi ja aadress 
 
Regeneron Ireland Unlimited Company 
Raheen Business Park 
Limerick 
Iirimaa 
 
 
B. HANKE- JA KASUTUSTINGIMUSED VÕI PIIRANGUD 
 
Piiratud tingimustel väljastatav retseptiravim (vt I lisa: Ravimi omaduste kokkuvõte, lõik 4.2). 
 
 
C. MÜÜGILOA MUUD TINGIMUSED JA NÕUDED  
 
• Perioodilised ohutusaruanded 
 
Nõuded asjaomase ravimi perioodiliste ohutusaruannete esitamiseks on sätestatud 
direktiivi 2001/83/EÜ artikli 107c punkti 7 kohaselt liidu kontrollpäevade loetelus (EURD 
loetelu) ja iga hilisem uuendus avaldatakse Euroopa ravimite veebiportaalis. 
 
Müügiloa hoidja peab esitama asjaomase ravimi esimese perioodilise ohutusaruande 6 kuu jooksul 
pärast müügiloa saamist.  
 
 
D. RAVIMPREPARAADI OHUTU JA EFEKTIIVSE KASUTAMISE TINGIMUSED JA 

PIIRANGUD   
 
• Riskijuhtimiskava 
 
Müügiloa hoidja peab nõutavad ravimiohutuse toimingud ja sekkumismeetmed läbi viima vastavalt 
müügiloa taotluse moodulis 1.8.2 esitatud kokkulepitud riskijuhtimiskavale ja mis tahes järgmistele 
ajakohastatud riskijuhtimiskavadele. 
 
Ajakohastatud riskijuhtimiskava tuleb esitada: 
• Euroopa Ravimiameti nõudel; 
• kui muudetakse riskijuhtimissüsteemi, eriti kui saadakse uut teavet, mis võib oluliselt mõjutada 

riski/kasu suhet, või kui saavutatakse oluline (ravimiohutuse või riski minimeerimise) eesmärk. 
 

 
• Riski minimeerimise lisameetmed 
 
Müügiloahoidja peab enne LIBTAYO turuletoomist, igas liikmesriigis kooskõlastama tsemiplimabi 
õppematerjalide sisu ja vormi, k.a teabe edastamise vahendid, levitamise viisid ja koolitusprogrammi 
mis tahes teised aspektid riikliku pädeva ametkonnaga.  
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Igas liikmesriigis, kus LIBTAYO’t turustatakse, peab müügiloa hoidja tagama, et kõik 
tervishoiuspetsialistid, kes eeldatavasti ravimit määravad, ja patsiendid või nende hooldajad, kes 
ravimit kasutavad, varustatakse järgnevate materjalidega: 
• juhend patsientidele; 
• patsiendi hoiatuskaart. 
 
• Juhend patsientidele peab sisaldama järgmisi olulisi elemente. 
 

− Immuunsüsteemiga seotud kõrvaltoimete (pneumoniit, koliit, hepatiit, endokrinopaatiad, 
immuuntekkelised naha kõrvaltoimed, nefriit ja teised immuuntekkelised kõrvaltoimed) 
ja infusioonist tingitud reaktsioonide peamiste nähtude ja sümptomite kirjeldused ning 
raviarsti teavitamise olulisus kohe, kui sümptomid tekivad. 

− On oluline mitte püüda mis tahes sümptomeid ise ravida esmalt tervishoiutöötajaga 
konsulteerimata. 

− On oluline patsiendi hoiatuskaarti alati kaasas kanda ja näidata igal meditsiinilisel 
vastuvõtul kõigile tervishoiutöötajatele, kes ei ole ravimit määranud (nt erakorralise 
meditsiini osakonna tervishoiutöötajad). 

− Meeldetuletus, et kõikidest teadaolevatest või kahtlustatavatest ravimi kõrvaltoimetest 
tuleb teavitada riiklikku teavitussüsteemi. 

 
• Patsiendi hoiatuskaart peab sisaldama järgmisi olulisi elemente. 

− Hoiatusteade tervishoiutöötajatele, kes ravivad patsienti ükskõik millal, k.a erakorralised 
seisundid, et patsienti ravitakse LIBTAYO’ga. 

− Immuunsüsteemiga seotud kõrvaltoimete (pneumoniit, koliit, hepatiit, endokrinopaatiad, 
immuuntekkelised naha kõrvaltoimed, nefriit ja teised immuuntekkelised kõrvaltoimed) 
ja infusioonist tingitud reaktsioonide peamiste nähtude ja sümptomite kirjeldused ning 
raviarsti teavitamise olulisus kohe, kui sümptomid tekivad. 

− LIBTAYO määranud arsti kontaktandmed. 
 
 
E. ERIKOHUSTUSED TINGIMUSLIKU MÜÜGILOA JÄRGSETE MEETMETE 

TÄITMISEKS 
 
Tingimusliku müügiloaga ja vastavalt EÜ määruse nr 726/2004 artiklile 14-a rakendab müügiloa 
hoidja ettenähtud aja jooksul järgmisi meetmeid. 
 
Kirjeldus Kuupäev 
Müügiloa hoidja peab esitama vaheandmed kontrollrühmata uuringu sama 
populatsiooni kohta (uuring 1540, 6. rühm), et kinnitada tsemiplimabi efektiivsust 
ja ohutust naha metastaatilise või lokaalse kaugelearenenud lamerakk-kartsinoomi 
ravis patsientidel, kellele kuratiivne kirurgiline või kuratiivne kiiritusravi ei sobi. 
Müügiloa hoidja peab uurima biomarkereid kinnitamaks, et PD-L1 avaldumine ei 
ennusta efektiivsust.  
Uuring tuleb läbi viia vastavalt kokkulepitud protokollile. 

31. märts 2023 

Müügiloa hoidja peab esitama keskse 2. faasi uuringu 1540 lõpparuande rühmade 
1…3. kohta, et kinnitada tsemiplimabi efektiivsust ja ohutust metastaatilise või 
lokaalse kaugelearenenud naha lamerakk-kartsinoomi ravis patsientidel, kellele 
kuratiivne kirurgiline või kuratiivne kiiritusravi ei sobi.  

31. oktoober 
2022 
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VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED 
 
VÄLINE KARP 
 
 
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS 
 
LIBTAYO 350 mg infusioonilahuse kontsentraat  
cemiplimabum 
 
 
2.  TOIMEAINE(TE) SISALDUS 
 
Üks ml sisaldab 50 mg tsemiplimabi. 
Üks viaal sisaldab 350 mg tsemiplimabi 7 ml lahuses. 
 
 
3. ABIAINED 
 
Abiained: histidiin, histidiinvesinikkloriidmonohüdraat, proliin, polüsorbaat 80, sahharoos ja 
süstevesi. 
 
 
4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS 
 
Infusioonilahuse kontsentraat 
350 mg/7 ml 
 
 
5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D) 
 
Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte. 
Intravenoosne 
Ainult ühekordseks kasutamiseks. 
 
 
6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA 

KÄTTESAAMATUS KOHAS 
 
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
 
 
7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL) 
 
 
8. KÕLBLIKKUSAEG 
 
EXP: 
 
 
9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED 
 
Hoida külmkapis. Mitte lasta külmuda. 
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
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10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST 
TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE 

 
 
11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS 
 
Regeneron Ireland U.C. 
Europa House, Harcourt Centre 
Harcourt Street, Dublin 2, Iirimaa 
 
 
12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
EU/1/19/1376/001 
 
 
13. PARTII NUMBER  
 
Lot: 
 
 
14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED 
 
 
15. KASUTUSJUHEND 
 
 
16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS) 
 
Põhjendus Braille' mitte lisamiseks aktsepteeritud. 
 
 
17. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – 2D-vöötkood 
 
Lisatud on 2D-vöötkood, mis sisaldab ainulaadset identifikaatorit. 
 
 
18. AINULAADNE IDENTIFIKAATOR – INIMLOETAVAD ANDMED 
 
PC:  
SN:  
NN:
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MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS VÄIKESEL VAHETUL 
SISEPAKENDIL 
 
ETIKETT 
 
 
1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS 
 
LIBTAYO 350 mg steriilne kontsentraat 
cemiplimabum 
i.v. 
 
 
2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI 
 
 
3. KÕLBLIKKUSAEG 
 
EXP 
 
 
4. PARTII NUMBER 
 
Lot 
 
 
5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI 
 
350 mg/7 ml 
 
 
6. MUU 
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Pakendi infoleht: teave patsiendile 
 

LIBTAYO 350 mg infusioonilahuse kontsentraat 
 

tsemiplimab (cemiplimabum) 
 

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut 
ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. 
Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4. 
 
Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. 
• Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.  
• Ravi ajal on oluline hoida alles patsiendi hoiatuskaart.  
• Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga. 
• Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka 

selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vaata lõik 4. 
 
Infolehe sisukord 
 
1. Mis ravim on LIBTAYO ja milleks seda kasutatakse  
2. Mida on vaja teada enne LIBTAYO kasutamist  
3. Kuidas teile LIBTAYO’t manustatakse  
4. Võimalikud kõrvaltoimed  
5. Kuidas LIBTAYO’t säilitada  
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
 
1. Mis ravim on LIBTAYO ja milleks seda kasutatakse 
 
LIBTAYO on kasvajavastane ravim, mille toimeaine on monoklonaalne antikeha, tsemiplimab. 
 
LIBTAYO’t kasutatakse täiskasvanutel teatud tüüpi nahavähi, mida nimetatakse kaugelearenenud 
naha lamerakk-kartsinoomiks, raviks. 
 
LIBTAYO aitab teie immuunsüsteemil vähiga võidelda. 
 
 
2. Mida on vaja teada enne LIBTAYO kasutamist 
 
Teile ei tohi LIBTAYO’t manustada: 
• kui olete tsemiplimabi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes 

allergiline; 
• kui te arvate, et võite olla allergiline või te ei ole selles kindel, pidage enne LIBTAYO 

manustamist nõu oma arstiga. 
 
Hoiatused ja ettevaatusabinõud  
Enne LIBTAYO manustamist pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega, kui 
• teil on autoimmuunhaigus (seisund, mille puhul organism ründab oma rakke); 
• teile on siirdatud organ; 
• teie kopsud on haiged või teil on hingamisprobleeme; 
• teie maks on haige või ei toimi korralikult; 
• teil on suhkruhaigus; 
• teil on mõni teine haigus. 
 
Kui ülaltoodust kehtib midagi teie kohta või te pole selles kindel, pidage nõu oma arsti või 
meditsiiniõega enne, kui teile manustatakse LIBTAYO’t. 
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Jälgige kõrvaltoimeid 
LIBTAYO võib põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid, millest peate oma arsti kohe teavitama. Teil võib 
samaaegselt tekkida enam kui üks kõrvaltoime. Need tõsised kõrvaltoimed on muuhulgas: 
• nahaprobleemid; 
• kopsuprobleemid (põletik kopsudes ehk pneumoniit); 
• soolestiku probleemid (jämesoolepõletik ehk koliit); 
• maksaprobleemid (põletik maksas ehk hepatiit); 
• sisenõristusnäärmete probleemid – eriti kilpnäärme, ajuripatsi (hüpofüüsi), neerupealiste ja 

kõhunäärme probleemid; 
• neeruprobleemid (põletik neerudes ehk nefriit ja neerupuudulikkus); 
• infusioonist tingitud reaktsioonid; 
• kesknärvisüsteemi probleemid (näiteks ajukelmepõletik ehk meningiit); 
• probleemid mujal teie organismis. 
 
Jälgige end kõikide loetletud kõrvaltoimete suhtes ravi ajal LIBTAYO’ga. Vaadake infolehe lõiku 4 
„Võimalikud kõrvaltoimed“. Kui teil on mõni neist kõrvaltoimetest, teavitage kohe oma arsti. 
Raskemate kõrvaltoimete peatamiseks ja sümptomite vähendamiseks võib arst määrata teile 
täiendavaid ravimeid. Teie arst võib ka teie järgmise LIBTAYO annuse manustamise aja edasi lükata 
või ravi lõpetada. 
 
Lapsed ja noorukid 
LIBTAYO’t ei tohi kasutada lastel ja noorukitel vanuses kuni 18 aastat. 
 
Muud ravimid ja LIBTAYO 
Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis 
tahes muid ravimeid. 
Eriti oluline on teavitada oma arsti, kui te kasutate või olete kunagi kasutanud mõnda järgmistest 
ravimitest: 
• vähivastane ravim nimega idelalisiib; 
• ravimid, mis nõrgestavad immuunsüsteemi, näiteks kortikosteroidid nagu prednisoon. Need 

ravimid võivad mõjutada LIBTAYO toimet. Arst võib teile siiski määrata kortikosteroide ravi 
ajal LIBTAYO’ga, et vähendada LIBTAYO kõrvaltoimeid. 

 
Rasedus  
Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage nõu oma arstiga, 
enne kui teile manustatakse seda ravimit.  
• LIBTAYO võib kahjustada teie sündimata last. 
• Teavitage kohe oma arsti, kui te rasestute ravi ajal LIBTAYO’ga. 
• Kui te olete rasestumisvõimeline, peate kasutama tõhusat rasestumisvastast meetodit, et 

rasestumist ära hoida: 
− ravi ajal LIBTAYO’ga ja 
− vähemalt 4 kuu jooksul pärast viimase annuse manustamist. 

• Rääkige oma arstiga rasestumisvastastest meetoditest, mida peate kasutama sellel ajal. 
 
Imetamine 
• Kui te imetate või kavatsete imetada, pidage nõu oma arstiga, enne kui teile manustatakse seda 

ravimit.  
• Ärge imetage, kuni teid ravitakse LIBTAYO’ga ja vähemalt 4 kuu jooksul pärast viimase 

annuse manustamist. 
• Ei ole teada, kas LIBTAYO eritub teie rinnapiima.  

 
Autojuhtimine ja masinatega töötamine 
LIBTAYO’l ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt teie autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet. Kui 
te tunnete end väsinuna, ärge juhtige autot ega kasutage masinaid enne, kui tunnete end paremini. 
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3. Kuidas teile LIBTAYO’t manustatakse 
 
• LIBTAYO’t manustatakse teile haiglas või kliinikus vähiravis kogenud arsti järelvalve all. 
• LIBTAYO’t manustatakse veeni tilgutades (intravenoosne infusioon). 
• Infusioon kestab ligikaudu 30 minutit. 
• LIBTAYO’t manustatakse tavaliselt iga 3 nädala järel. 
 
Kui palju ravimit teile manustatakse 
LIBTAYO soovitatav annus on 350 mg. 
Teie arst otsustab, kui palju LIBTAYO’t teile manustatakse ja kui palju ravikuure te vajate. 
Teie arst kontrollib ravi ajal teie verenäitajaid teatud kõrvaltoimete suhtes. 
 
Kui te unustate arstivisiidi 
Helistage esimesel võimalusel oma arstile, et kokku leppida uus vastuvõtuaeg. Väga oluline on, et te ei 
jätaks selle ravimi annust vahele.  
 
Kui te lõpetate LIBTAYO kasutamise 
Ärge lõpetage LIBTAYO kasutamist arstiga nõu pidamata, sest ravi lõpetamine võib ravimi toime 
peatada. 
 
Patsiendi hoiatuskaart 
Pakendi infolehes toodud teave on leitav patsiendi hoiatuskaardilt, mille arst teile andis. Oluline on 
patsiendi hoiatuskaart alal hoida ja näidata seda oma partnerile või hooldajatele. 
 
Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga. 
 
 
4. Võimalikud kõrvaltoimed 
 
Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Teie arst 
arutab neid teiega ja selgitab teie ravi ohte ja kasu. 
 
LIBTAYO mõjutab teie immuunsüsteemi ja võib põhjustada teie organismis põletikku (vt lõigus 2 
loetletud kõrvaltoimed). Põletik võib teie keha tõsiselt kahjustada. Mõned põletikulised seisundid 
võivad põhjustada ka surma ja vajavad ravi või te peate lõpetama ravi LIBTAYO’ga.  
 
Võtke viivitamatult ühendust oma arstiga või lähima haiglaga, kui teil on mis tahes järgnev tunnus 
või sümptom või kui need süvenevad. 
 
• Nahaprobleemid, näiteks lööve või sügelus, villid nahal ja haavandid suus või mujal 

limaskestadel. 
• Kopsuprobleemid (pneumoniit), näiteks uus või süvenev köha, hingeldus ja valu rindkeres. 
• Soolestiku probleemid (koliit), näiteks sage kõhulahtisus vere või limaga, tavapärasest suurem 

soolestiku liikumisaktiivsus, must või tõrvalaadne väljaheide ja tugev kõhuvalu või -hellus.  
• Maksaprobleemid (hepatiit), näiteks naha või silmavalgete kollasus, tugev iiveldus või 

oksendamine, valu kõhu paremas pooles, unisus, tume uriin (tee värvusega), veritsus või 
normaalsest kergemini tekkivad verevalumid ja tavalisest tagasihoidlikum näljatunne. 

• Sisenõristusnäärmete probleemid, näiteks püsiv peavalu või ebatavaline peavalu, 
südamepekslemine, liighigistamine, külmatunne, tugev väsimus, peapööritus või minestamine, 
kehakaalu tõus või langus, tavalisest suurem näljatunne või janu, karvade väljalangemine, 
kõhukinnisus, hääle muutumine madalamaks, väga madal vererõhk, tavalisest sagedasem 
urineerimine, iiveldus või oksendamine, kõhuvalu, meeleolu või käitumise muutused (näiteks 
suguiha vähenemine, ärritatavus või unustamine). 

• 1. tüüpi suhkruhaigus, millega võib kaasneda tavalisest suurem näljatunne ja janu, sagedasem 
urineerimine, kehakaalu langus ja väsimus. 
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• Neeruprobleemid (nefriit ja neerupuudulikkus), näiteks tavalisest harvem urineerimine, veri 
uriinis, pahkluude turse ja normaalsest väiksem näljatunne. 

• Infusioonist tingitud reaktsioonid (võivad mõnikord olla rasked või eluohtlikud), näiteks 
külmavärinad, vappekülm või palavik, sügelus või lööve, näo punetus või turse, hingeldus või 
vilistav hingamine, peapööritus või minestamise tunne ning kaela- või seljavalu. 

• Probleemid mujal teie organismis, näiteks peavalu või kaela kangus, palavik, väsimuse- või 
nõrkusetunne, segasus, mäluprobleemid või unisus, krambihood; asjade nägemine või kuulmine, 
mida tegelikult ei ole (hallutsinatsioonid); nägemise muutused, valu või punetus silmades, raske 
lihasnõrkus; südame löögisageduse muutused, nagu kiire pekslemine või löökide vahelejäämine 
või trummeldamise tunne ja naha verevalumid või veritsus. 

 
Teised kõrvaltoimed, millest on teatatud kliinilistes uuringutes naha lamerakk-kartsinoomiga 
patsientidel 
 
Väga sage (võib tekkida rohkem kui 1 inimesel 10-st): 
• väsimus; 
• lööve, sügelus; 
• kõhulahtisus. 
 
Sage (võib tekkida kuni 1 inimesel 10-st): 
• maksaensüümide aktiivsuse tõus veres, neerutalitluse laboratoorsete näitajate kõrvalekalded; 
• kilpnäärme probleemid; 
• köha, kopsupõletik; 
• liigesvalu, turse, mitme liigese põletik (polüartriit) ja vedelikukogum liigeses; 
• infusioonist tingitud reaktsioonid; 
• põletik suus; 
• maksapõletik; 
• lihasvalu. 
 
Aeg-ajalt (võib tekkida kuni 1 inimesel 100-st): 
• südamelihase põletik, mis võib tekitada õhupuuduse, südame löögisageduse ebaregulaarsuse, 

väsimustunde või valu rindkeres; 
• südamepaunapõletik; 
• neerupõletik; 
• ajuripatsi (hüpofüüsi) põletik; neerupealiste hormoonide nõristumise vähenemine, kilpnäärme 

põletik; 
• 1. tüüpi suhkruhaigus, millega võib kaasneda tavalisest suurem näljatunne või janu, sagedasem 

urineerimine, kehakaalu langus ja väsimus; 
• valu põhjustav ajutine närvipõletik, jäsemete nõrkus ja paralüüs (seisund, mille puhul lihased 

muutuvad nõrgaks ja väsivad kergesti); 
• aju- ja seljaaju kelmete põletik, mida tavaliselt põhjustab nakkus; 
• paljude kehaosade kuivus, alates suust kuni silmadeni, kurgus ja naha pindmises kihis; 
• silmavalu, ärritus, sügelus või punetus; ebamugavustunne, valgustundlikkus; 
• närvipõletik, mis põhjustab kirvendust, tuimust, nõrkust või põletavat valu kätes või jalgades; 
• nahaverevalumid või veritsus. 
 
Kõrvaltoimetest teavitamine 
Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või  meditsiiniõega. 
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise 
teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem 
infot ravimi ohutusest. 
 
 
5. Kuidas LIBTAYO’t säilitada 
 
Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. 
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Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil pärast lühendit EXP. 
Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. 
 
Hoida külmkapis (2 °C kuni 8 °C). 
 
Mitte lasta külmuda. 
 
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. 
 
Pärast lahjendamist võib LIBTAYO’t säilitada  infusioonikotis kuni 8 tundi temperatuuril kuni 25 °C 
või kuni 24 tundi külmkapis (2 °C kuni 8 °C). Külmkapis hoitud viaalidel ja/või infusioonikottidel 
tuleb lasta enne manustamist soojeneda toatemperatuurini. 
 
Ärge säilitage allesjäänud infusioonilahust korduvkasutamiseks. Allesjäänud infusioonilahust ei tohi 
uuesti kasutada ja see tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. 
 
 
6. Pakendi sisu ja muu teave 
 
Mida LIBTAYO sisaldab  
Toimeaine on tsemiplimab.  
• Üks milliliiter kontsentraati sisaldab 50 mg tsemiplimabi. 
• Üks viaal sisaldab 7 milliliitris kontsentraadis 350 mg tsemiplimabi. 
 
Teised koostisosad on histidiin, histidiinvesinikkloriidmonohüdraat, proliin, sahharoos, polüsorbaat 80 
ja süstevesi. 
 
Kuidas LIBTAYO välja näeb ja pakendi sisu 
LIBTAYO infusioonilahuse kontsentraat (steriilne kontsentraat) tarnitakse selge kuni kergelt 
opalestseeruva, värvitu kuni kahvatukollane steriilse lahusena, mis võib vähesel määral sisaldada 
poolläbipaistvaid või valgeid osakesi. 
 
Üks pakend sisaldab 1 klaasviaali 7 ml kontsentraadiga. 
 
Müügiloa hoidja  
Regeneron Ireland Unlimited Company 
Europa House 
Harcourt Centre 
Harcourt Street 
Dublin 2 
Iirimaa 
 
Tootja 
Regeneron Ireland Unlimited Company 
Raheen Business Park 
Limerick 
Iirimaa 
 
Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: 
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België/Belgique/Belgien 
Sanofi Belgium 
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 
 

Lietuva 
UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“  
Tel: +370 5 2755224 
 

България 
SANOFI BULGARIA EOOD 
Тел.: +359 (0)2 970 53 00 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Sanofi Belgium  
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien) 
 

Česká republika 
sanofi-aventis, s.r.o. 
Tel: +420 233 086 111 
 

Magyarország 
SANOFI-AVENTIS Zrt. 
Tel.: +36 1 505 0050 
 

Danmark 
Sanofi A/S 
Tlf: +45 45 16 70 00 
 

Malta 
Sanofi Malta Ltd. 
Tel: +356 21493022 
 

Deutschland 
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Tel.: 0800 04 36 996 
Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13 
 

Nederland 
sanofi-aventis Netherlands B.V. 
Tel: +31 20 245 4000 
 

Eesti 
sanofi-aventis Estonia OÜ 
Tel: +372 627 34 88 
 

Norge 
sanofi-aventis Norge AS 
Tlf: +47 67 10 71 00 
 

Ελλάδα 
sanofi-aventis AEBE 
Τηλ: +30 210 900 16 00 
 

Österreich 
sanofi-aventis GmbH 
Tel: +43 1 80 185 – 0 
 

España 
sanofi-aventis, S.A.  
Tel: +34 93 485 94 00 
 

Polska 
sanofi-aventis Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 280 00 00 
 

France 
sanofi-aventis France 
Tél: 0 800 222 555 
Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23 
 

Portugal 
Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda 
Tel: +351 21 35 89 400 
 

Hrvatska  
sanofi-aventis Croatia d.o.o.  
Tel: +385 1 600 34 00 
 

România 
Sanofi Romania SRL 
Tel: +40 (0) 21 317 31 36 
 

Ireland 
sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 
Tel: +353 (0) 1 403 56 00 
 

Slovenija 
sanofi-aventis d.o.o. 
Tel: +386 1 560 48 00 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000  
 

Slovenská republika 
sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. 
Tel: +421 2 33 100 100 
 

Italia 
Sanofi S.p.A. 
Tel: 800.536 389  
 

Suomi/Finland 
Sanofi Oy 
Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300  
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Κύπρος 
sanofi-aventis Cyprus Ltd. 
Τηλ: +357 22 871600  
  

Sverige 
Sanofi AB 
Tel: +46 (0)8 634 50 00 
 

Latvija 
sanofi-aventis Latvia SIA 
Tel: +371 67 33 24 51 
 

United Kingdom 
Sanofi 
Tel: +44 (0) 845 372 7101 
 

 
 
Infoleht on viimati uuendatud  
 
Ravim on saanud müügiloa tingimusliku heakskiidu alusel. See tähendab, et selle ravimi omaduste 
kohta oodatakse lisatõendeid. Euroopa Ravimiamet vaatab vähemalt igal aastal läbi selle ravimi kohta 
saadud uue teabe ja vajadusel ravimi omaduste kokkuvõtet ajakohastatakse. 
 
Muud teabeallikad 
 
Täpne teave selle ravimi kohta on Euroopa Ravimiameti kodulehel: http://www.ema.europa.eu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Järgnev teave on mõeldud ainult tervishoiutöötajatele. 
 
Kasutusjuhend 
 
Ettevalmistamine  
• Enne manustamist kontrollige ravimit visuaalselt, et ei oleks nähtavaid osakesi ja värvimuutusi. 

LIBTAYO on selge kuni kergelt opalestseeruv, värvitu kuni kahvatukollane lahus, mis võib 
vähesel määral sisaldada poolläbipaistvaid või valgeid osakesi. 

• Ärge kasutage ravimit, kui lahus on hägune, muutnud värvi või sisaldab lisaks vähestele 
poolläbipaistvatele või valgetele osakestele muid võõrosakesi. 

• Ärge loksutage viaali. 
• Tõmmake LIBTAYO viaalist välja 7 ml (350 mg) kontsentraati ja viige üle intravenoossesse 

infusioonikotti, mis sisaldab naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) süstelahust või glükoosi 50 mg/ml 
(5%) süstelahust. Lahjendatud lahust tuleb segada infusioonikotti õrnalt ümber pöörates. Ärge 
loksutage lahust. Lahjendatud lahuse lõplik kontsentratsioon peab olema vahemikus 1 mg/ml 
kuni 20 mg/ml. 

• LIBTAYO on ainult ühekordseks manustamiseks. Kasutamata ravimpreparaat või 
jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele. 

 
Lahjendatud lahuse säilitamine 
LIBTAYO ei sisalda säilitusaineid. 
Pärast lahjendamist tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei manustata kohe, võib seda ajutiselt 
säilitada kas: 
• toatemperatuuril kuni 25 °C kuni 8 tundi alates infusioonilahuse valmistamisest. See hõlmab 

infusioonilahuse hoidmist toatemperatuuril infusioonikotis ja infusiooniks kuluvat aega; 
või 
• külmkapis temperatuuril 2 °C kuni 8 °C kuni 24 tundi alates infusioonilahuse valmistamisest. 

Lahjendatud lahusel lasta enne manustamist soojeneda toatemperatuurini. 
 
Mitte lasta külmuda. 
 
Manustamine 
• LIBTAYO on intravenoosseks kasutamiseks. Ravim tuleb manustada veenisisese infusioonina 

30 minuti jooksul läbi infusioonisüsteemi, mis sisaldab steriilset, mittepürogeenset, madala 
valguseonduvusega, süsteemisisest või lisafiltrit (ava läbimõõduga 0,2…5 mikronit). 

• Sama infusioonisüsteemi kaudu ei tohi manustada teisi ravimeid. 
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IV LISA 
 

EUROOPA RAVIMIAMETI ESITATUD JÄRELDUSED TINGIMUSLIKU MÜÜGILOA 
ANDMISE KOHTA 
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Euroopa Ravimiameti kokkuvõte: 
 
• Tingimuslik müügiluba 
 
Pärast taotluse arutamist on inimravimite komitee arvamusel, et ravimi riski ja kasu suhe on soodne 
ning seega võib sellele anda tingimusliku müügiloa, nagu on kirjeldatud Euroopa avalikus 
hindamisaruandes. 
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