NUCALA

(mepolizumab)

Broszura wsparcia pacjenta
REPORTING OF SIDE
EFFECTS

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ
NIEPOŻĄDANYCH

If you have any side effects, or
think that you are experiencing any
unusual symptoms,

Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane
lub podejrzewasz, że występują u Ciebie jakieś
nietypowe objawy,

talk to your doctor,
hospital nurse, homecare
nurse, or pharmacist
straight away.

natychmiast poinformuj o tym
lekarza, pielęgniarkę szpitalną,
pielęgniarkę domową lub
farmaceutę.

This includes any side effects
that aren’t listed in the package
leaflet

Obejmuje to jakiekolwiek działania
niepożądane niewymienione w ulotce
dołączonej do opakowania

You can also report side effects
directly via the Yellow Card
Scheme at:
https://yellowcard.mhra.gov.uk/

Możesz również zgłaszać działania niepożądane
bezpośrednio za pośrednictwem programu
Yellow Card Scheme na stronie:
https://yellowcard.mhra.gov.uk/

Side effects should also be reported
to GlaxoSmithKline on 0800 221 441
By reporting side effects you can help
provide more information on the
safety of this medicine.
Please note that the reporting of side
effects is only available in English.

Działania niepożądane powinny być również
zgłaszane do GlaxoSmithKline pod nr 0800 221 441
Zgłaszając działania niepożądane, możesz
pomóc dostarczyć więcej informacji na temat
bezpieczeństwa leku.
Prosimy zauważyć, że opcja zgłaszania działań
niepożądanych jest dostępna wyłącznie w języku
angielskim.

Ta broszura została opracowana przez firmę GSK UK.
NP-GB-MPL-PSP-200009
Date of preparation: September 2020

TWÓJ LEK NUCALA

TWOJA DIAGNOZA
• Czym różni się moja astma?

Ten pouczający przewodnik jest przeznaczony dla osób, którym
przepisano lek NUCALA , w formie napełnionego wstrzykiwacza
półautomatycznego lub ampułko-strzykawki, i ma on na celu
wsparcie pacjentów takich jak Ty, aby lepiej zrozumieli diagnozę
astmy i sposób działania leku.

Na kolejnych stronach zawarte są przydatne
informacje, które pomogą Ci zrozumieć:
• diagnozę konkretnej odmiany astmy, z którą masz do
czynienia;
• Twoje leczenie;
• praktyczne aspekty leczenia.
Na ostatniej stronie tego pliku PDF znajdziesz również przydatne
łącza do stron internetowych zapewniających źródła wsparcia.

• Co oznacza oporna na leczenie ciężka astma
eozynofilowa?

TWOJE LECZENIE
LEKIEM NUCALA
• Dlaczego został mi przepisany ten lek?
• Czym różni się to leczenie?
• Czy powinienem/powinnam kontynuować
przyjmowanie bieżącego leku?
• Na czym polega leczenie?
• Jakie mogą być korzyści wynikające z leczenia?
• Jakie mogą wystąpić działania niepożądane?

GŁÓWNE ZASADY,
KTÓRE NALEŻY
ZAPAMIĘTAĆ
• Co obejmie moje leczenie?
• Kiedy mogę przerwać to leczenie?
• Harmonogram wstrzykiwań leku Nucala
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TWOJA DIAGNOZA
CZYM RÓŻNI SIĘ MOJA ASTMA?
• Badania wykazały, że nie każda astma jest taka sama. W
rzeczywistości postęp naukowy pozwolił lekarzom zrozumieć, że różne
rodzaje astmy wymagają różnych metod leczenia.

CO OZNACZA OPORNOŚĆ?
• Oporność w tym przypadku oznacza, że astmę trudno jest kontrolować i/
lub jest oporna na leczenie

CZYM SĄ EOZYNOFILE?
• Eozynofile to rodzaj białych krwinek znajdujących się w całym ciele,
które odgrywają ważną rolę w układzie odpornościowym
• Naukowcy odkryli, że gdy eozynofile przemieszczają się z krwi do płuc,
mogą powodować stan zapalny dróg oddechowych, zwiększając ryzyko
ciężkiego ataku astmy

MOŻESZ MIEĆ ATAK ASTMY, JEŻELI DOJDZIE
DO KTÓREJKOLWIEK Z PONIŻSZYCH SYTUACJI;

5–10% ludzi cierpiących na
astmę ma CIĘŻKĄ FORMĘ ASTMY.

Tak samo jak u Ciebie, u niektórych z tych osób zdiagnozowano
szczególny jej rodzaj: OPORNEJ NA LECZENIE

CIĘŻKIEJ ASTMY EOZYNOFILOWEJ. Poniższe
definicje powinny pomóc Ci zrozumieć, co to oznacza.

• Twój środek łagodzący nie pomaga lub działa krócej niż cztery

godziny
• Twoje objawy nasilają się (kaszel, duszność, świszczący oddech lub
ucisk w klatce piersiowej)
• Brak Ci tchu lub masz problem z mówieniem, jedzeniem
lub spaniem
• Twój oddech staje się szybszy i wydaje Ci się, że nie
możesz prawidłowo oddychać
Jeśli sądzisz, że Ty lub ktoś inny możecie mieć atak astmy,
natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

DLACZEGO MOJA ASTMA JEST CIĘŻKA?
• Jednym ze sposobów, w jakie astma
może się różnić, jest jej poziom
ciężkości. Zasadniczo pacjenci
cierpiący na „ciężką” astmę mają
trudności z kontrolą codziennych jej
objawów

Objawy astmy
Zazwyczaj obejmują one
świszczący oddech, duszność,
ucisk w klatce piersiowej i
kaszel (mogą się one
zmieniać w czasie)

• Pacjenci cierpiący na „ciężką” astmę mogą
nadal mieć jej ataki, mimo zażywania wysokich
dawek przepisanych przez lekarza leków na astmę.
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Skurczone
mięśnie

Stan zapalny
dróg oddechowych

Mięsień

Zdrowe
drogi
oddechowe

Normalny
nabłonek dróg
oddechowych

Drogi oddechowe Nabłonek
zainfekowanych
dróg oddechowych
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Zwężone drogi
oddechowe

TWOJE LECZENIE LEKIEM
NUCALA
DLACZEGO ZOSTAŁO MI PRZEPISANE TO
LECZENIE?
Lek NUCALA to opcja leczenia dla osób, które cierpią na oporną na
leczenie ciężką astmę eozynofilową. Decyzja o przepisaniu Ci tego leku
została podjęta na podstawie oceny:

CO JESZCZE POWINIENEM/
POWINNAM WIEDZIEĆ NA TEMAT
LECZENIA LEKIEM NUCALA?
• NUCALA to leczenie dodane do bieżących leków na
astmę, które jest konkretnie dopasowane do rodzaju
astmy na który cierpisz (oporna na leczenie ciężka astma
eozynofilowa)

1. Twoich aktualnych objawów
astmy, w tym liczby jej ataków;

2. rodzajów zażywanych leków;

CZY POWINIENEM/POWINNAM
KONTYNUOWAĆ PRZYJMOWANIE
BIEŻĄCEGO LEKU?
• Tak. NUCALA to leczenie dodane, co oznacza,
że należy bez zmian przyjmować inne leki na
astmę przepisane przez lekarza

3. wyników rutynowych badań
morfologicznych.

• Zaleca się, aby wszystkie osoby chorujące na astmę miały
przygotowany plan działania dotyczący astmy
• W przypadku wszelkich pytań prosimy zadać je lekarzowi,
pielęgniarce lub farmaceucie podczas kolejnej wizyty w
klinice
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CO ROBI LEK NUCALA?
• Gdy eozynofile (białe krwinki) przemieszczają się z krwi do płuc, mogą
powodować stan zapalny dróg oddechowych, zwiększając ryzyko
ciężkiego ataku astmy
• Interleukina-5 (IL-5) przyczynia się do rozwoju eozynofili oraz ich
przetrwania.

JAKIE MOGĄ BYĆ KORZYŚCI WYNIKAJĄCE
Z PRZYJMOWANIA TEGO LEKU?
1. Badania kliniczne wykazały, że u wielu dorosłych pacjentów cierpiących
na oporną na leczenie ciężką astmą eozynofilową, takich jak Ty, lek ten
może zmniejszyć liczbę ataków astmy.
2. W przypadku pacjentów przyjmujących doustne kortykosteroidy w

AKTYWOWANE

celu kontrolowania objawów i ataków astmy, lek ten może pomóc
Eozynofil

Stan zapalny

• Lek Nucala blokuje proces wiązania IL-5 z eozynofilami i zmniejsza liczbę
eozynofili we krwi, co prowadzi do redukcji stanu zapalnego w płucach
NUCALA

Wszelkie redukcje powinny być
dokonywane przez lekarza.
3. Ten lek może pomóc poprawić ogólną
jakość życia poprzez zwiększenie
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PAMIĘTAJ...
Nie należy wprowadzać
żadnych zmian do planu
leczenia bez konsultacji z
lekarzem.

kontroli astmy.
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IL

IL

IL

zredukować wymaganą dawkę dobową.

Zmniejsza poziom
eozynofili

Il-5R

SKĄD BĘDĘ WIEDZIEĆ, CZY NUCALA
NA MNIE DZIAŁA?
• Wszyscy pacjenci chorujący na astmę powinni mieć
przygotowany plan działania dotyczący astmy. Pobierz tutaj
plan działania dotyczący astmy i wypełnij go wraz ze swoim
lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą:

Eozynofil
Rozwój
i przetrwanie

Redukuje stan zapalny dróg
oddechowych

TRZEBA PAMIĘTAĆ

Zawsze skonsultuj się ze swoim lekarzem i poinformuj pielęgniarkę
domową, jeśli…

• Twoja astma pozostaje
niekontrolowana;
• Twoje objawy się pogarszają;
• karmisz piersią;
• masz alergię na mepolizumab lub

inne składniki;
• jesteś w ciąży, podejrzewasz, że
możesz być w ciąży lub planujesz
zajść w ciążę;
• masz wątpliwości dotyczące leczenia.
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https://www.asthma.org.uk/14cfe5cc/globalassets/for
-professionals/translated-action-plans/polish
-asthma-action-plan.pdf
• prowadź pisemny rejestr swoich postępów,
aby podzielić się nim z lekarzem, pielęgniarką
lub farmaceutą.
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JAKIE MOGĄ WYSTĄPIĆ
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE?
Jak każdy inny lek, może on powodować działania niepożądane, chociaż
nie wystąpią one u każdej osoby. Nasilenie działań niepożądanych
wywoływanych przez lek Nucala jest zwykle od łagodnego do
umiarkowanego, ale czasami mogą być one ciężkie.
BARDZO POWSZECHNE działania niepożądane, które mogą wystąpić
u ponad 1 na 10 osób przyjmujących lek NUCALA obejmują:
• ból głowy
POWSZECHNE działania niepożądane, które mogą wystąpić u
maksymalnie 1 na 10 osób przyjmujących lek NUCALA obejmują:
• zakażenie układu oddechowego

• gorączkę (podwyższoną

– objawy mogą obejmować

temperaturę ciała)

kaszel lub gorączkę (wysoką

• egzemę (swędzące czerwone

temperaturę ciała)

REAKCJE ALERGICZNE
U niektórych osób mogą
wystąpić reakcje alergiczne
lub reakcje podobne do
alergii, znane jako reakcje
nadwrażliwości.
Te reakcje mogą być powszechne
(dotykają do 1 osoby na 10).
Zwykle występują w ciągu od
kilku minut do kilku godzin po
zastrzyku, jednak czasami objawy
mogą pojawić się nawet kilka dni
później.

Objawy reakcji nadwrażliwości
mogą obejmować:
• ucisk w klatce piersiowej, kaszel i
trudności w oddychaniu;
• omdlenia, zawroty głowy lub
oszołomienie;
• obrzęk powiek, twarzy, warg,
języka lub ust;
• pokrzywki;
• wysypkę.
Jeśli w przeszłości miałeś(-aś)
podobną reakcję na jakikolwiek
zastrzyk lub lek, poinformuj o tym
swojego lekarza.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast
skonsultować się z lekarzem.

plamy na skórze)

• infekcję dróg moczowych (krew

• rekcję w miejscu wstrzyknięcia

w moczu, bolesne i częste

(ból, zaczerwienienie, obrzęk,

oddawanie moczu, gorączka, ból

swędzenie i pieczenie skóry w

w dolnej części pleców)

pobliżu miejsca wkłucia)

• ból w nadbrzuszu (ból brzucha

• ból pleców

lub dyskomfort w górnej części

• zapalenie gardła (ból gardła)

brzucha)

• zatkany nos

RZADKIE działania niepożądane, które mogą wystąpić u maksymalnie 1
na 1000 osób przyjmujących lek NUCALA obejmują:
• ciężką reakcję alergiczną (anafilaksję)
W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z tych objawów, prosimy
poinformować o tym lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę.
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Więcej informacji na temat działań niepożądanych można uzyskać,
zapoznając się z treścią ulotki informacyjnej dla pacjenta dołączonej
do leku lub odwiedzając www.nucalapatient.co.uk
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GŁÓWNE ZASADY, KTÓRE
NALEŻY ZAPAMIĘTAĆ
CO OBEJMIE MOJE
LECZENIE?

Harmonogram wstrzykiwań leku
Nucala do użytku domowego

• Lek NUCALA jest podawany w formie
pojedynczego zastrzyku raz na
4 tygodnie

Bardzo ważne jest przyjmowanie zastrzyków leku Nucala co cztery tygodnie.
Śledź swoje wizyty, wypełniając poniższy harmonogram.

• Można wstrzyknąć lek Nucala w uda lub
brzuch.
Miejsce
wstrzyknięcia
leku NUCALA

• Jeśli ktoś inny robi Ci zastrzyk, może również
wstrzyknąć lek w ramię.
• Nie wstrzykiwać w miejsca, w których skóra
jest posiniaczona, tkliwa, zaczerwieniona lub
twarda.
• Nie wstrzykiwać w obrębie 5 cm od pępka.

KIEDY MOGĘ PRZERWAĆ TO LECZENIE?
•

Nie przerywaj zażywania zastrzyków
leku Nucala, chyba że zaleci to lekarz.
Przerwanie lub zaprzestanie leczenia
lekiem Nucala może spowodować
nawrót objawów i napadów astmy.

•

Lek Nucala jest przeznaczony do
długoterminowego leczenia ciężkiej
astmy.

•

Nucala to leczenie dodane,
co oznacza, że należy bez zmian
przyjmować inne leki na astmę
przepisane przez lekarza

•

Jeśli objawy astmy nasilą się podczas
przyjmowania tego leku, należy
zasięgnąć porady lekarza
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1 zastrzyk
Data:
Czas:

2 zastrzyk
Data:
Czas:

3 zastrzyk
Data:
Czas:

4 zastrzyk
Data:
Czas:

5 zastrzyk
Data:
Czas:

6 zastrzyk
Data:
Czas:

7 zastrzyk
Data:
Czas:

8 zastrzyk
Data:
Czas:

9 zastrzyk
Data:
Czas:

10 zastrzyk
Data:
Czas:

11 zastrzyk
Data:
Czas:

12 zastrzyk
Data:
Czas:
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Jakie było dziś Twoje samopoczucie?
Data

Czy zapomniałeś(-aś) przestrzegać
rutynowego plany leczenia lub
wprowadziłeś(-aś) jakieś zmiany?

Dodatkowe komentarze

DALSZE WSPARCIE
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących leczenia lekiem NUCALA lub
rozpoznania ciężkiej astmy, należy odwiedzić stronę internetową dla
pacjentów przyjmujących lek NUCALA pod adresem:

www.nucalapatient.co.uk
Aby uzyskać więcej informacji na temat życia z astmą, należy odwiedzić
strony, na które przekierowują niniejsze przydatne linki:
British Lung Foundation
www.blf.org.uk/asthma
NHS Choices
www.nhs.uk/livewell/asthma
Asthma UK
www.asthma.org.uk
Czy masz pytania ogólne dotyczące astmy?
Zadzwoń do specjalistycznych pielęgniarek zajmujących się
zagadnieniem astmy z Asthma UK pod numer 0300 222 5800, opcja 1
9:00–17:00, od poniedziałku do piątku
Fora pacjenta
Dodatkowe uwagi:
................................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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Forum dyskusyjne Asthma UK:
https://www.asthma.org.uk/forum
Forum dyskusyjne dla pacjentów: patient.info/forums
NP-GB-MPL-PSP-200009
Date of preparation: September 2020
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