
Zaistite, aby pacienti dostali Kartu pacienta užívajúceho daratumumab, a poskytnite krvnej banke profil kompatibility
vášho pacienta pred podávaním daratumumabu, ak je k dispozícii.
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Daratumumabom spôsobená interferencia
s testovaním kompatibility krvi.
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Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie:
Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku.
Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na:
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie
Kvetná 11, 825 08 Bratislava 
Telefón: + 421 2 507 01 206
Email: neziaduce.ucinky@sukl.sk 
Tlačivo na hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie podozrení na 
nežiaduce účinky liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/  
Hlásením podozrení na nežiaduce účinky prispievate k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.
V hlásení, prosím, uveďte aj názov lieku a číslo šarže, ktorá bola pacientovi podaná.

(daratumumab)



Daratumumab je l'udská
monoklonálna protilátka určená
na liečbu mnohopočetného
myelómu alebo AL amyloidózy1.

Daratumumab sa viaže na proteín
CD38,2 ktorý je exprimovaný
v nízkych množstvách
na erytrocytoch.3-5

Väzby daratumumabu na erytrocyty
môžu maskovať detekciu
antierytrocytových protilátok
V sére pacienta. To interferuje
s testami kompatibility krvnej banky,
vrátane skríningu protilátok
a krížovej skúšky2 (oba nepriame
Coombsove testy), ktoré sú
súčasťou rutinného
predtransfúzneho vyšetrenia.

Testovanie kompatibility krvi
je u pacientov liečených
daratumumabom stále možné
vykonávať.

Krvné prípravky pre transfúziu
môžu byť pre pacientov liečených
daratumumabom identifikované
pomocou protokolov dostupných 
v literatúre2,6 alebo lokálne
validovaných metód. Je možné
zvážit aj genotypizáciu.

Na zabezpečenie včasnej transfúzie,
zistite krvnú skupinu a vykonajte
skríning pacientov pred začatím
podávania daratumumabu
a informujte krvnú banku, že
dostanú vzorku od pacienta
liečeného daratumumabom.
V závislosti od miestnej praxe
možno zvážiť fenotypizáciu pred
začatím liečby daratumumabom.

Ďalšie informácie nájdete v Súhrne charakteristických vlastností lieku (SPC) alebo kontaktujte informačný servis spoločnosti Janssen
jedným z nasledujúcich spôsobov:

Ďalšie zdroje

Telefón: +421 2 3240 8400

Web: www.janssen.com/slovakia

Email: farmakovigilance@its.jnj.com

Aby sa zlepšila (do)sledovatel'nost' Darzalexu, má sa zrozumitel'ne zaznamenat' názov a číslo šarže podaného lieku do zdravotných
záznamov pacienta a pri hlásení podozrení na nežiaduce reakcie.


