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Formülü: 20 mL konsantre bir flakon içinde 1200 mg atezolizumab içerir; bu da dilüsyondan önce 60 mg/mL'lik konsantrasyona karşılık gelir. Dilüsyondan sonra 1 mL solüsyon yaklaşık olarak 4,4 mg
atezolizumab içerir. Endikasyonu: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK): TECENTRIQ’in, performans durumu ECOG 0-1 olan, EGFR, ALK, ROS negatif, semptomatik beyin metastazı olmayan,
lokal ileri ve/veya metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle daha önce 1-2 basamak kemoterapi almış ve progresyon gelişmiş hastaların tedavisinde tekrar progresyona kadar kullanımı
endikediendikedir. Küçük Hücreli Akciğer Kanseri (KHAK): TECENTRIQ’in, karboplatin ve etoposidle kombine olarak yaygın evre küçük hücreli akciğer kanseri olan yetişkin hastaların birinci basamak
tedavisinde kullanımı endikedir. Kullanım Şekli ve Dozu: TECENTRIQ monoterapisi: Önerilen TECENTRIQ dozu, üç haftada bir intravenöz yoldan uygulanan 1200 mg'dır. TECENTRIQ
kombinasyon tedavisi: KHAK – TECENTRIQ ile karboplatin ve etoposid kombinasyonu; İndüksiyon fazında, 1. günde önerilen TECENTRIQ dozu intravenöz yoldan uygulanan 1200 mg ve takiben sırasıyla
karboplatin ve etoposiddikarboplatin ve etoposiddir. Etoposid 2. ve 3. günlerde intravenöz yoldan uygulanır. Bu rejim 4 siklus boyunca her 3 haftada bir uygulanır. İndüksiyon fazını, kemoterapi olmadan, yalnızca 3 haftada bir
1200 mg intravenöz yoldan TECENTRIQ uygulanan ikame fazı takip eder. TECENTRIQ infüzyonları intravenöz puşe veya bolus şeklinde uygulanmamalıdır. Yan Etkiler: TECENTRIQ monoterapisi ile en
sık görülen yan etkiler yorgunluk, iştah kaybı, bulantı, öksürük, dispne, pireksi, diyare, döküntü, sırt ağrısı, kusma, asteni, artralji, kas-iskelet ağrısı, pirürit ve idrar yolu enfeksiyonu olmuştur.
TECENTRIQ'in kombinasyon tedavisi ile en sık görülen yan etkiler; yorgunluk, döküntü, bulantı, nötropeni, periferal nöropati, diyare, konstipasyon, iştah azalması, trombositopeni, öksürük ve anemiTECENTRIQ'in kombinasyon tedavisi ile en sık görülen yan etkiler; yorgunluk, döküntü, bulantı, nötropeni, periferal nöropati, diyare, konstipasyon, iştah azalması, trombositopeni, öksürük ve anemi
olmuştur. İlaç Etkileşimleri: TECENTRIQ ile herhangi bir resmi farmakokinetik ilaç etkileşimi çalışması yapılmamıştır. TECENTRIQ dolaşımdan katabolizma ile temizlendiğinden metabolik ilaçilaç 
etkileşimleri beklenmemektedir. TECENTRIQ ile tedaviye başlamadan önce, TECENTRIQ’in farmakodinamik aktivitesine ve etkililiğine yapabilecekleri potansiyel etkiler nedeniyle sistemik
kortikosteroidlerin veya immunosupresanların kullanılmasından kaçınılmalıdıkortikosteroidlerin veya immunosupresanların kullanılmasından kaçınılmalıdır. Bununla birlikte, sistemik kortikosteroidler veya diğer immunosupresif maddeler, TECENTRIQ tedavisine başladıktan
sonra immünite ile ilişkili advers reaksiyonların tedavisinde kullanılabilir. Kontrendikasyonları: TECENTRIQ, atezolizumab veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık
durumunda kontrendikedir. Gebelik Kategorisi: D TECENTRIQ’in hamile kadınlar üzerinde etkisine dair herhangi bir veri bulunmamaktadır. Gebe kadınların klinik durumu TECENTRIQ ile tedavi
gerektirmedikçe gebelik sırasındagerektirmedikçe gebelik sırasında TECENTRIQ kullanılmamalıdır. TECENTRIQ’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirmenin çocuk için faydaları ve tedavinin anne için faydaları dikkate
alınarak emzirmenin durdurulması veya TECENTRIQ tedavisinin durdurulması kararlaştırılmalıdır. Yasal Sınıflandırma: Reçete ile satılır. Daha fazla bilgi için firmamıza başvurunuz. Doz aşımı ve
tedavisi: TECENTRIQ doz aşımına ilişkin bilgi mevcut değildir. Doz aşımı durumunda, hastalar advers reaksiyon belirtileri veya semptomları bakımından yakından izlenmeli ve uygun semptomatik tedavi
başlatılmalıdıbaşlatılmalıdır. Raf Ömrü: 36 ay Saklama Koşulları: 2-8°C’de buzdolabında saklayınız. Işıktan korumak için flakonu karton kutusunda saklayınız. Ruhsat Sahibi: Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.
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