
* Deksametasonia annetaan 40 mg suun kautta VELCADE® (bortetsomibi)-hoitosyklin päivinä 1, 2, 3, 4 ja 8, 9, 10, 11.
** Talidomidiannos suurennetaan 100 mg:aan hoitosyklin 1 viikosta 3 lähtien vain, jos potilas sietää annoksen 50 mg, ja 200 mg:aan hoitosyklistä 2 lähtien, jos potilas sietää annoksen 100 mg.
VELCADE®(bortetsomibi)-hoitoa yhdistelmänä talidomidin kanssa saavien potilaiden on noudatettava talidomidin raskaudenehkäisyohjelmaa. Katso lisätietoja talidomidin valmisteyhteenvedosta.
*** Jos potilas saa 4 hoitosyklin jälkeen vähintään osittaisen vasteen, enimmillään voidaan antaa 6 hoitosykliä.
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VELCADE® (bortetsomibi) INJEKTIOKUIVA-AINE
KÄYTTÖAIHE: VELCADE monoterapiana tai yhdistettynä doksorubisiiniin pegyloidussa liposomaalisessa muodossa tai deksametasoniin on tarkoitettu etenevää 
multippelia myeloomaa sairastaville aikuispotilaille, jotka ovat saaneet aiemmin vähintään yhtä hoitoa ja joille on jo tehty hematopoieettinen kantasolusiirto tai 
joille se ei sovellu.  VELCADE yhdessä melfalaanin ja prednisonin kanssa on tarkoitettu aikuispotilaille, jotka sairastavat aiemmin hoitamatonta multippelia myeloomaa 
ja joille suuriannoksinen solunsalpaajahoito tuettuna hematopoieettisella kantasolusiirrolla ei sovellu.  VELCADE yhdessä deksametasonin tai deksametasonin ja 
talidomidin kanssa on tarkoitettu induktiohoitoon aikuispotilaille, jotka sairastavat aiemmin hoitamatonta multippelia myeloomaa ja joille suuriannoksinen 
solunsalpaajahoito tuettuna hematopoieettisella kantasolusiirrolla soveltuu. ANNOSTUS JA ANTOTAPA: Hoidon tulee tapahtua solunsalpaajahoitoon perehtyneen 
lääkärin valvonnassa. Terveydenhuollon ammattilaisen on saatettava VELCADE käyttökuntoon. Katso annostus eri käyttöaiheissa ja yhdistelmissä valmisteyhteenvedosta. 
VASTA-AIHEET: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, boorille tai jollekin valmisteyhteenvedossa mainitulle  apuaineelle. Akuutti diffuusi keuhkoinfiltraatio tai 
perikardiaalinen sairaus. Kun VELCADE annetaan yhdistelmänä muiden lääkevalmisteiden kanssa, ks. muut vasta-aiheet kyseisten valmisteiden valmisteyhteenvedoista. 
KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET: VELCADE 1 mg on tarkoitettu annettavaksi vain laskimoon, kun taas VELCADE 3,5 mg on tarkoitettu annettavaksi 
laskimoon tai ihon alle. VELCADE-valmistetta ei saa antaa minkään muun antoreitin kautta.  Intratekaalinen anto on johtanut potilaan kuolemaan. PML: 
VELCADE-hoitoa saaneilla potilailla on raportoitu hyvin harvinaisina tapauksina PML:ään ja kuolemaan johtaneita John Cunningham (JC) 
-virusinfektioita. Potilaat, joilla PML todettiin, olivat saaneet aiemmin tai saivat samaan aikaan immunosuppressiivista hoitoa. Potilasta on 
osana keskushermoston häiriöiden erotusdiagnoosia seurattava säännöllisin väliajoin, jotta voidaan havaita uudet tai pahenevat PML:ään 
viittaavat neurologiset oireet tai löydökset. Jos PML:ää epäillään, potilas on lähetettävä PML:ään erikoistuneen lääkärin tutkittavaksi ja 
asianmukaiset PML:n diagnostiset toimenpiteet on käynistettävä. Jos PML todetaan, VELCADE-hoito on lopetettava. Perifeerinen neuropatia: 
VELCADE-hoitoon liittyy hyvin yleisesti perifeeristä neuropatiaa. Potilaita tulee seurata huolella perifeerisen neuropatian oireiden varalta (mukaan lukien 
neuropaattinen kipu). Potilaiden, joilla ilmenee perifeeristä neuropatiaa ensimmäistä kertaa tai joilla olemassa oleva perifeerinen neuropatia pahenee, tulisi käydä 
neurologisessa arviossa, ja heidän VELCADE-annostaan tai antoaikatauluaan voidaan joutua muuttamaan tai voidaan joutua siirtymään ihon alle tapahtuvaan 
antoon. Kun VELCADE-hoitoa käytetään yhdessä sellaisten lääkevalmisteiden kanssa, joihin tiedetään liittyvän neuropatiaa (esim. talidomidi), on  hoidosta aiheutuvan 
neuropatian oireiden varhaista ja säännöllistä seurantaa neurologisin tutkimuksin, asianmukaista annoksen pienentämistä tai hoidon lopettamista harkittava. 
Hematologiset haittavaikutukset: VELCADE-hoitoon liittyy hyvin yleisesti trombosytopeniaa, neutropeniaa ja anemiaa.Täydellinen verenkuva tulee määrittää usein 
VELCADE-hoidon aikana. Trombosyyttimäärää tulee seurata aina ennen jokaista VELCADE-annosta. Hypotensio: VELCADE-hoitoon liittyy yleisesti ortostaattista/
posturaalista hypotensiota. Varovaisuutta tulee noudattaa hoidettaessa potilaita, joilla on esiintynyt huimausta ja pyörtymistaipumusta, tai jotka käyttävät 
verenpainetta alentavia lääkkeitä, tai joilla on nestehukka. Ruoansulatuskanavaan kohdistuvat haittavaikutukset kuten pahoinvointi, ripuli, oksentelu ja ummetus, 
ovat hyvin yleisiä VELCADE-hoidon aikana. Potilaita, joilla on sydänsairaus tai sydänsairauden riskitekijöitä, tulee seurata huolellisesti. VELCADE-hoitoa saaville 
potilaille on harkittava antiviraalisen estohoidon antamista. Keuhkojen röntgenkuvausta suositellaan ennen VELCADE -hoidon aloittamista. Koska dialyysi saattaa 
alentaa VELCADE-pitoisuuksia, lääke tulisi antaa dialyysihoidon jälkeen. Potilaita, joilla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta, tulee seurata huolellisesti haittavaikutusten 
varalta. VELCADE-annosta ei tarvitse muuttaa potilailla, joilla on lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoimin ta. Potilaita, joilla on suuri tautimassa, tulee seurata 
huolellisesti, ja asianmukaisiin varotoimiin tulee ryhtyä tuumorinhajoamisoireyhtymän ehkäisemiseksi. Katso muut varotoimet valmisteyhteenvedosta. 
YHTEISVAIKUTUKSET: Potilaita, jotka saavat VELCADE-valmistetta samanaikaisesti P450 A4:n estäjien tai induktorien kanssa, tulee seurata huolellisesti haittava-
ikutusten tai lääkkeen tehon heikkenemisen varalta. Verensokerin huolellinen seuranta ja diabeteslääkityksen muuttaminen voivat olla tarpeen potilailla, jotka 
saavat VELCADE-valmistetta samanaikaisesti suun kautta otettavien diabeteslääkkeiden kanssa. RASKAUS JA IMETYS: Fertiilien miesten ja naisten tulee käyttää 
tehokasta ehkäisyä VELCADE-hoidon aikana ja 3 kuukautta hoidon jälkeen. Imettäminen on lopetettava VELCADE-hoidon aikana. VELCADE-hoitoa yhdistelmänä 
talidomidin kanssa saavien potilaiden on noudatettava talidomidin raskaudenehkäisyohjelmaa VAIKUTUS AJOKYKYYN JA KONEIDEN KÄYTTÖKYKYYN: Potilaiden 
on noudatettava varovaisuutta ajaessaan autoa tai käyttäessään koneita. HAITTAVAIKUTUKSET: VELCADE-hoidon aikana melko harvoin raportoituja vakavia 
haittavaikutuksia ovat sydämen vajaatoiminta, tuumorinhajoamisoireyhtymä, kohonnut keuhkoverenpaine, posteriorinen reversiibeli enkefalopatiaoireyhtymä, 
akuutit diffuusit keuhkoinfiltraatiot ja harvoin ilmaantuva autonominen neuropatia. VELCADE-hoidon yhteydessä yleisimmin raportoidut haittavaikutukset ovat 
pahoinvointi, ripuli, ummetus, oksentelu, väsymys, kuume, trombosytopenia, anemia, neutropenia, perifeerinen neuropatia (sensorinen mukaan lukien), päänsärky, 
parestesiat, heikentynyt ruokahalu, hengenahdistus, ihottuma, vyöruusu (Herpes zoster) ja lihassärky. Ks. valmisteyhteenveto www.janssen.fi  Kun VELCADE 
annettiin ihon alle ja sitä verrattiin laskimoon tapahtuvaan antoon, potilailla esiintyi kaikkiaan 13% vähemmän hoidosta aiheutuneita haittavaikutuksia ja VELCADE 
hoidon keskeyttämisiä tapahtui 5% vähemmän. Lisätietoja: ks. valmisteyhteenveto www.janssen.fi Reseptilääke, ei SV-korvattava. Hinta 1.2.2014: 
1188,72€ veroton TMH Janssen-Cilag Oy, Vaisalantie 2, 02130 Espoo. Puh. 0207 531 300, faksi 0207 531 301, sähköposti jacfi@its.jnj.com.
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