
Ogivri® (trastuzumab) 
jest lekiem biopodobnym 
wskazanym w leczeniu HER2+ 
raka piersi i raka żołądka 
z przerzutami.1 



Rak piersi z przerzutami 

  w monoterapii (pacjenci, którzy otrzymali dotychczas co najmniej dwa 
schematy chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami). 
Uprzednio stosowane schematy chemioterapii muszą zawierać co najmniej 
antracykliny i taksany, o ile nie było przeciwwskazań do tego typu leczenia. 
Ponadto u pacjentów z dodatnim wynikiem badania na obecność receptorów 
hormonalnych warunkiem jest niepowodzenie hormonoterapii,  
o ile nie było przeciwwskazań do tego typu leczenia;

  w skojarzeniu z paklitakselem (pacjenci, którzy nie otrzymywali dotychczas 
chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami  
i dla których antracyklina jest niewskazana;

  w skojarzeniu z docetakselem (pacjenci, którzy nie otrzymywali dotychczas 
chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami);

  w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy (pacjentki po menopauzie,  
z dodatnim wynikiem badania na obecność receptorów hormonalnych, 
u których doszło do rozwoju choroby nowotworowej z przerzutami,  
nieleczonych wcześniej trastuzumabem).

Produkt leczniczy Ogivri® (trastuzumab) jest wskazany w leczeniu 
następujących nowotworów u dorosłych pacjentów z HER2-dodatnim:



Produkt leczniczy Ogivri® powinien być stosowany wyłącznie u pacjentów 
z przerzutowym lub wczesnym rakiem piersi, u których w komórkach guza 
stwierdzono (za pomocą dokładnych i zwalidowanych testów) nadekspresję 
receptora HER2 lub amplifikację genu HER2.

aIHC (metoda immunohistochemiczna)
bSISH (metoda hybrydyzacji in situ z użyciem srebra)
cFISH (metoda fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ)

Wczesne stadium raka piersi

  po operacji, chemioterapii (neoadiuwantowej lub adiuwantowej) 
oraz radioterapii (jeżeli jest stosowana); 

  po chemioterapii adiuwantowej z doksorubicyną i cyklofosfamidem, 
w skojarzeniu z paklitakselem lub docetakselem;

  w skojarzeniu z chemioterapią adiuwantową z zastosowaniem docetakselu 
i karboplatyny;

  w skojarzeniu z chemioterapią neoadiuwantową, a następnie w terapii 
adiuwantowej produktem leczniczym Ogivri® w miejscowo zaawansowanym 
(w tym zapalnym) raku piersi lub w przypadku guza o średnicy >2 cm. 

Rak żołądka z przerzutami

  w skojarzeniu z kapecytabiną lub 5-fluorouracylem i cisplatyną jest wskazany  
w leczeniu dorosłych pacjentów z HER2-dodatnim gruczolakorakiem żołądka  
z przerzutami lub połączenia przełykowo-żołądkowego, których nie poddawano 
wcześniej terapii przeciwnowotworowej z powodu choroby rozsianej;

  wyłącznie u pacjentów z rakiem żołądka z przerzutami, u których w komórkach 
guza stwierdzono nadekspresję HER2, określaną jako aIHC2+ i potwierdzoną 
wynikami bSISH lub cFISH bądź przez wynik IHC3+. W diagnostyce guza powinny 
być stosowane dokładne i zwalidowone metody oceny.
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Skrócona informacja o leku Ogivri® 

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu 
medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Nazwa handlowa produktu leczniczego i nazwa powszechnie stosowana: Ogivri® 150 mg 
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji. Ogivri® 420 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji. Skład jakościowy i ilościowy: Ogivri® 150 mg 
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji: Jedna fiolka zawiera 150 mg trastuzumabu, humanizowanego przeciwciała monoklonalnego IgG1 produkowanego w 
zawiesinie kultur komórkowych ssaków (jajnika chomika chińskiego) i oczyszczanego metodą chromatografii powinowactwa i chromatografii jonowymiennej, włączając specyficzną 
inaktywację wirusów i procedury usuwania. Ogivri® 420 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji: Jedna fiolka zawiera 420 mg trastuzumabu, humanizowanego 
przeciwciała monoklonalnego IgG1 produkowanego w zawiesinie kultur komórkowych ssaków (jajnika chomika chińskiego) i oczyszczanego metodą chromatografii powinowactwa 
i chromatografii jonowymiennej, włączając specyficzną inaktywację wirusów i procedury usuwania. Przygotowany roztwór produktu leczniczego Ogivri® zawiera 21 mg/ml 
trastuzumabu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda fiolka 150 mg zawiera 115,2 mg sorbitolu (E420). Każda fiolka 420 mg zawiera 322,6 mg sorbitolu (E420). Postać 
farmaceutyczna: Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji (proszek do sporządzania koncentratu). Liofilizowany proszek o barwie od białej do bladożółtej. 
Wskazania terapeutyczne do stosowania: Rak piersi: Rak piersi z przerzutami: Produkt leczniczy Ogivri® jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem 
piersi z przerzutami: w monoterapii do leczenia tych pacjentów, którzy otrzymali dotychczas co najmniej dwa schematy chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami. 
Uprzednio stosowane schematy chemioterapii muszą zawierać co najmniej antracykliny i taksany, o ile nie było przeciwwskazań do tego typu leczenia. Ponadto u pacjentów z 
dodatnim wynikiem badania na obecność receptorów hormonalnych warunkiem jest niepowodzenie hormonoterapii, o ile nie było przeciwwskazań do tego typu leczenia; w 
skojarzeniu z paklitakselem do leczenia tych pacjentów, którzy nie otrzymywali dotychczas chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami i dla których antracyklina 
jest niewskazana; w skojarzeniu z docetakselem do leczenia tych pacjentów, którzy nie otrzymywali dotychczas chemioterapii z powodu choroby nowotworowej z przerzutami; w 
skojarzeniu z inhibitorem aromatazy do leczenia pacjentek po menopauzie, z dodatnim wynikiem badania na obecność receptorów hormonalnych, u których doszło do rozwoju 
choroby nowotworowej z przerzutami, nieleczonych wcześniej trastuzumabem; Wczesne stadium raka piersi: Produkt leczniczy Ogivri® jest wskazany do leczenia dorosłych 
pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi we wczesnym stadium: po operacji, chemioterapii (neoadiuwantowej lub adiuwantowej) oraz radioterapii (jeżeli jest stosowana); po 
chemioterapii adiuwantowej z doksorubicyną i cyklofosfamidem, w skojarzeniu z paklitakselem lub docetakselem; w skojarzeniu z chemioterapią adiuwantową z zastosowaniem 
docetakselu i karboplatyny; w skojarzeniu z chemioterapią neoadiuwantową, a następnie w terapii adiuwantowej produktem leczniczym Ogivri® w miejscowo zaawansowanym (w 
tym zapalnym) raku piersi lub w przypadku guza o średnicy >2 cm. Produkt leczniczy Ogivri® powinien być stosowany wyłącznie u pacjentów z przerzutowym lub wczesnym rakiem 
piersi, u których w komórkach guza stwierdzono (za pomocą dokładnych i zwalidowanych testów) nadekspresję receptora HER2 lub amplifikację genu HER2. Rak żołądka z 
przerzutami: Produkt leczniczy Ogivri® w skojarzeniu z kapecytabiną lub 5-fluorouracylem i cisplatyną jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z HER2-dodatnim 
gruczolakorakiem żołądka z przerzutami lub połączenia przełykowo-żołądkowego, których nie poddawano wcześniej terapii przeciwnowotworowej z powodu choroby rozsianej. 
Ogivri® powinien być stosowany wyłącznie u pacjentów z rakiem żołądka z przerzutami, u których w komórkach guza stwierdzono nadekspresję HER2, określaną jako IHC2+ i 
potwierdzoną wynikami SISH lub FISH bądź przez wynik IHC3+. W diagnostyce guza powinny być stosowane dokładne i zwalidowone metody oceny. Dawkowanie i sposób 
podawania: Przed rozpoczęciem leczenia obowiązkowe jest oznaczenie receptorów HER2. Leczenie trastuzumabem powinno być rozpoczynane wyłącznie przez lekarza 
doświadczonego w stosowaniu chemioterapii cytotoksycznej i powinno być podawane wyłącznie przez osobę należącą do fachowego personelu medycznego. Produkt leczniczy 
Ogivri® w postaci roztworu do podawania dożylnego nie jest przeznaczony do podawania podskórnego i należy podawać go wyłącznie we wlewie dożylnym. Jeśli wymagane jest 
podanie leku inną drogą, należy zastosować inne produkty zawierające trastuzumab, które oferują taką możliwość. W celu niedopuszczenia do błędów medycznych w stosowaniu 
leku ważne jest sprawdzenie etykiet na fiolkach, aby upewnić się, że przygotowywanym i podawanym lekiem jest produkt leczniczy Ogivri® (trastuzumab), a nie trastuzumab 
emtanzyna. Dawkowanie: Rak piersi z przerzutami: Schemat trzytygodniowy: Zalecana początkowa dawka nasycająca to 8 mg/kg masy ciała. Zalecana dawka podtrzymująca 
powtarzana w trzytygodniowych odstępach to 6 mg/kg masy ciała, rozpoczynając po upływie trzech tygodni od podania dawki nasycającej. Schemat tygodniowy: zalecana 
początkowa dawka nasycająca trastuzumabu to 4 mg/kg masy ciała. Zalecana cotygodniowa dawka podtrzymująca trastuzumabu to 2 mg/kg masy ciała, rozpoczynając po upływie 
tygodnia od podania dawki nasycającej. Stosowanie w skojarzeniu z paklitakselem lub docetakselem: w głównych badaniach (H0648g, M77001) paklitaksel lub docetaksel był 
podawany następnego dnia po podaniu pierwszej dawki trastuzumabu (dawkowanie, patrz ChPL dla paklitakselu lub docetakselu) oraz bezpośrednio po kolejnych dawkach 
trastuzumabu, jeżeli poprzednio podana dawka trastuzumabu była dobrze tolerowana. Stosowanie w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy: W głównym badaniu (BO16216) 
trastuzumab i anastrozol były podawane od pierwszego dnia. Nie stosowano ograniczeń odstępów czasowych pomiędzy podaniem trastuzumabu i anastrozolu (dawkowanie, patrz 
ChPL dla anastrozolu lub innych inhibitorów aromatazy). Wczesne stadium raka piersi: Schemat trzytygodniowy i tygodniowy: W schemacie trzytygodniowym zalecana początkowa 
dawka nasycająca trastuzumabu wynosi 8 mg/kg masy ciała. Zalecana dawka podtrzymująca trastuzumabu, powtarzana w trzytygodniowych odstępach, wynosi 6 mg/kg masy 
ciała, zaczynając trzy tygodnie po dawce nasycającej. W schemacie tygodniowym początkowa dawka nasycająca wynosi 4 mg/kg masy ciała, a następnie 2 mg/kg masy ciała co 
tydzień, w skojarzeniu z paklitakselem, po chemioterapii z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu. Rak żołądka z przerzutami: Schemat trzytygodniowy: Zalecana 
początkowa dawka nasycająca wynosi 8 mg/kg masy ciała. Zalecana dawka podtrzymująca powtarzana w trzytygodniowych odstępach wynosi 6 mg/kg masy ciała, rozpoczynając 
po upływie trzech tygodni od podania dawki nasycającej. Rak piersi i rak żołądka: Okres leczenia: Pacjenci z rakiem piersi z przerzutami lub rakiem żołądka z przerzutami powinni 
być leczeni trastuzumabem do czasu progresji choroby. Pacjenci z wczesnym rakiem piersi powinni być leczeni trastuzumabem przez 1 rok lub do czasu nawrotu choroby, w 
zależności od tego, co nastąpi wcześniej. U pacjentów z rakiem piersi we wczesnym stadium nie zaleca się prowadzenia terapii przez okres dłuższy niż jeden rok. Zmniejszenie 
dawki: w przeprowadzonych badaniach klinicznych nie zmniejszano dawki trastuzumabu. Pacjenci mogą kontynuować leczenie w okresach odwracalnej, wywołanej chemioterapią 
mielosupresji, jednak w tym czasie powinni być uważnie obserwowani pod kątem występowania powikłań w postaci neutropenii. Jeżeli wartość frakcji wyrzutowej lewej komory 
(LVEF) zmniejszy się o ≥10 punktów procentowych w stosunku do punktu wyjścia ORAZ wyniesie poniżej 50%, należy wstrzymać leczenie i powtórzyć pomiar LVEF w ciągu około 
3 tygodni. Jeżeli wartość LVEF nie ulegnie poprawie lub nastąpi jej dalsze zmniejszenie bądź rozwinie się objawowa zastoinowa niewydolność serca, zdecydowanie zaleca się 
przerwanie stosowania trastuzumabu, chyba że korzyści dla danego pacjenta przeważają nad ryzykiem. Wszyscy tacy pacjenci powinni być kierowani na konsultację do kardiologa, 
a następnie poddani obserwacji. Dawki pominięte: W przypadku pominięcia dawki trastuzumabu o jeden tydzień lub mniej, należy podać jak najszybciej zwykłą dawkę podtrzymującą 
(schemat tygodniowy: 2 mg/kg mc.; schemat trzytygodniowy: 6 mg/kg mc.). Nie należy czekać na następny zaplanowany cykl. Następne dawki podtrzymujące powinny być 
podawane, odpowiednio, po 7 dniach lub 21 dniach zgodnie ze schematem cotygodniowym bądź trzytygodniowym. W przypadku pominięcia dawki trastuzumabu o więcej niż jeden 
tydzień, należy jak najszybciej ponownie podać dawkę nasycającą trastuzumabu przez około 90 minut (schemat cotygodniowy: 4 mg/kg mc.; schemat trzytygodniowy: 8 mg/kg mc.). 
Kolejne dawki podtrzymujące trastuzumabu (schemat tygodniowy: 2 mg/kg mc.; schemat trzytygodniowy: 6 mg/kg mc.) powinny być podane, odpowiednio, 7 dni lub 21 później 
zgodnie ze schematem cotygodniowym lub trzytygodniowym. Szczególne grupy pacjentów: Nie przeprowadzano specjalnych badań dotyczących farmakokinetyki ukierunkowanych 
na osoby w podeszłym wieku oraz na pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby. W populacyjnej analizie farmakokinetycznej nie wykazano wpływu wieku oraz zaburzeń 
czynności nerek na dystrybucję trastuzumabu. Dzieci i młodzież: Stosowanie trastuzumabu u dzieci i młodzieży nie jest właściwe. Sposób podawania: Dawka nasycająca 
trastuzumabu powinna być podawana w 90-minutowym wlewie dożylnym. Nie należy podawać produktu we wstrzyknięciu ani w bolusie. Wlew dożylny trastuzumabu powinien być 
podawany przez wykwalifikowany fachowy personel medyczny przygotowany do opanowania anafilaksji i mający zapewniony dostęp do zestawu ratunkowego. Pacjentów należy 
obserwować przez co najmniej sześć godzin od rozpoczęcia pierwszego wlewu i przez dwie godziny od rozpoczęcia kolejnych wlewów pod kątem wystąpienia takich objawów, jak 
gorączka, dreszcze oraz inne objawy związane z podaniem wlewu. Przerwanie lub spowolnienie wlewu może pomoc w kontrolowaniu tych objawów. Wlew można wznowić po 
ustąpieniu objawów. Jeżeli początkowa dawka nasycająca będzie dobrze tolerowana, kolejne dawki mogą być podawane we wlewie trwającym 30 minut. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną, białka mysie lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka duszność spoczynkowa z powodu powikłań związanych z zaawansowaną 
chorobą nowotworową lub wymagająca uzupełniającej tlenoterapii. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Identyfikacja produktu: W celu jak 
najdokładniejszego ustalenia, jakie biologiczne produkty lecznicze zastosowano, należy czytelnie zapisać nazwę i numer serii podanego produktu. Aby zapewnić odpowiednią 
walidację procedur analitycznych, oznaczenie HER2 należy wykonywać w specjalistycznym laboratorium. Obecnie nie są dostępne dane z badań klinicznych dotyczące pacjentów 
poddawanych powtórnej terapii po wcześniejszym leczeniu uzupełniającym trastuzumabem. Zaburzenia czynności serca: Zalecenia ogólne: U pacjentów leczonych trastuzumabem 
występuje zwiększone ryzyko rozwoju zastoinowej niewydolności serca (klasa II-IV wg klasyfikacji NYHA) lub bezobjawowego zaburzenia czynności serca. Takie zaburzenia 
stwierdzono u pacjentów, u których stosowano trastuzumab w monoterapii lub w skojarzeniu z paklitakselem bądź docetakselem, zwłaszcza po chemioterapii zawierającej 
antracykliny (doksorubicynę lub epirubicynę). Nasilenie tych zaburzeń może być umiarkowane lub ciężkie i mogły one prowadzić do zgonu pacjenta. Ponadto należy zachować 
ostrożność podczas leczenia pacjentów ze zwiększonym ryzykiem powikłań sercowych w postaci np. nadciśnienia tętniczego, udokumentowanej choroby wieńcowej, zastoinowej 
niewydolności serca, wartości LVEF <55%, podeszłego wieku. Wszyscy pacjenci kwalifikujący się do leczenia trastuzumabem, w szczególności pacjenci wcześniej leczeni 
antracyklinami i cyklofosfamidem (AC), powinni zostać poddani wyjściowej ocenie kardiologicznej obejmującej wywiad chorobowy i badanie przedmiotowe, badanie 
elektrokardiograficzne (EKG), badanie echokardiograficzne i (lub) badanie izotopowego bramkowania serca (MUGA) lub badanie metodą rezonansu magnetycznego. Kontrola 
chorych może pomoc w określeniu pacjentów, u których doszło do zaburzeń czynności serca. Ocenę kardiologiczną, przeprowadzoną w punkcie wyjścia, należy powtarzać co  
3 miesiące w trakcie terapii oraz co 6 miesięcy po zakończeniu leczenia przez 24 miesiące od podania ostatniej dawki trastuzumabu. Przed rozpoczęciem terapii trastuzumabem 
należy dokonać dokładnej oceny korzyści i ryzyka. Na podstawie populacyjnej analizy farmakokinetycznej wszystkich dostępnych danych stwierdzono, że trastuzumab może być 



obecny w krążeniu przez maksymalnie 7 miesięcy po zakończeniu leczenia produktem Ogivri®. Pacjenci przyjmujący antracykliny po odstawieniu trastuzumabu mogą być narażeni 
na zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności serca. Jeżeli to możliwe, powinno się unikać stosowania terapii opartej na antracyklinach przez maksymalnie 7 miesięcy po 
zakończeniu podawania trastuzumabu. W przypadku podawania antracyklin należy uważnie monitorować czynność serca. Należy rozważyć przeprowadzenie formalnej oceny 
kardiologicznej u chorych, u których po wstępnych badaniach przesiewowych występują wątpliwości dotyczące wydolności sercowo-naczyniowej. W trakcie terapii należy 
monitorować czynność serca (np. co 12 tygodni) u wszystkich pacjentów. Kontrola chorych może pomoc w określeniu, u których pacjentów doszło do zaburzeń czynności serca. U 
pacjentów, u których występują bezobjawowe zaburzenia czynności serca, zaleca się częstsze monitorowanie (np. co 6–8 tygodni). Jeżeli u pacjentów nasila się niewydolność lewej 
komory, lecz nie występują objawy, należy rozważyć zaprzestanie leczenia trastuzumabem w przypadku, gdy nie zaobserwowano klinicznych korzyści z jego stosowania. 
Bezpieczeństwa kontynuacji lub wznowienia terapii trastuzumabem u pacjentów, u których doszło do zaburzeń czynności serca, nie oceniano w prospektywnych badaniach 
klinicznych. Jeżeli wartość LVEF zmniejszy się o ≥10 punktów procentowych w stosunku do wartości wyjściowej ORAZ wyniesie poniżej 50%, należy wstrzymać leczenie i powtórzyć 
pomiar LVEF w ciągu około 3 tygodni. Jeżeli nie dojdzie do poprawy frakcji wyrzutowej lub nastąpi jej dalsze zmniejszenie bądź rozwinie się objawowa zastoinowa niewydolność 
serca, zdecydowanie zaleca się przerwanie podawania trastuzumabu, chyba że korzyści dla danego pacjenta przeważają nad ryzykiem. Wszyscy tacy pacjenci powinni być 
kierowani na konsultację do kardiologa, a następnie poddani obserwacji. Jeżeli podczas leczenia trastuzumabem rozwinie się objawowa niewydolność mięśnia sercowego, należy 
wdrożyć standardowe leczenie farmakologiczne stosowane w przypadku zastoinowej niewydolności serca. U większości pacjentów, u których wystąpiła zastoinowa niewydolność 
serca lub bezobjawowe zaburzenie czynności serca w trakcie podstawowych badań klinicznych, odnotowano poprawę po zastosowaniu standardowej terapii dotyczącej zastoinowej 
niewydolności serca, składającej się z inhibitora enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) lub inhibitora receptora angiotensyny (ARB) i leku beta-adrenolitycznego. Większość 
pacjentów z objawami kardiologicznymi, którzy odnieśli kliniczne korzyści z leczenia trastuzumabem, kontynuowało terapię i nie odnotowano dodatkowych klinicznych zdarzeń 
kardiologicznych. Rak piersi z przerzutami: W przypadku raka piersi z przerzutami nie należy stosować jednocześnie trastuzumabu z antracyklinami. Pacjenci z rakiem piersi z 
przerzutami, którzy wcześniej byli leczeni antracyklinami, są również narażeni na ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności serca w trakcie terapii trastuzumabem, jednak jest ono 
mniejsze niż podczas jednoczesnego podawania trastuzumabu i antracyklin. Wczesne stadium raka piersi: U pacjentów z wczesnym rakiem piersi ocenę kardiologiczną 
przeprowadzoną w punkcie wyjścia należy powtarzać co 3 miesiące w trakcie leczenia, a następnie co 6 miesięcy od chwili zakończenia leczenia przez 24 miesiące od podania 
ostatniej dawki trastuzumabu. U pacjentów otrzymujących chemioterapię zawierającą antracykliny zaleca się dalsze badania kontrolne, które należy powtarzać raz w roku przez 
maksymalnie 5 lat od podania ostatniej dawki produktu trastuzumabu lub dłużej w przypadku stwierdzenia ciągłego zmniejszania się wartości LVEF. Pacjenci z przebytym zawałem 
mięśnia sercowego, dławicą piersiową wymagająca stosowania leków, przebytą lub obecnie występującą zastoinową niewydolnością serca (klasa II–IV wg NYHA), wartością LVEF 
<55%, inną kardiomiopatią, zaburzeniami rytmu serca wymagającymi leczenia, klinicznie istotną wadą zastawek serca, źle kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym (bez przypadków 
nadciśnienia tętniczego dobrze kontrolowanego farmakologicznie) lub z hemodynamicznie istotnym wysiękiem osierdziowym byli wykluczeni z udziału w głównych badaniach 
klinicznych z zastosowaniem trastuzumabu w ramach adiuwantowej lub neoadiuwantowej terapii raka piersi we wczesnym stadium. Z tego powodu u tych pacjentów nie zaleca się 
leczenia trastuzumabem. Leczenie adiuwantowe: Trastuzumabu nie należy stosować jednocześnie w połączeniu z antracyklinami w leczeniu adiuwantowym. U pacjentów z 
wczesnym rakiem piersi obserwowano wzrost częstości objawowych i bezobjawowych zdarzeń kardiologicznych podczas podawania trastuzumabu po chemioterapii zawierającej 
antracykliny w porównaniu ze stosowaniem niezawierającego antracyklin schematu złożonego z docetakselu i karboplatyny. Wzrost ten był większy, gdy trastuzumab stosowano 
jednocześnie z taksanami niż w przypadku sekwencyjnego podawania po taksanach. Niezależnie od zastosowanego schematu leczenia większość objawowych zdarzeń 
kardiologicznych występowało w okresie pierwszych 18 miesięcy. W jednym z 3 głównych badań z możliwą medianą czasu obserwacji kontrolnej wynoszącą 5,5 roku (BCIRG006) 
zaobserwowano ciągły wzrost skumulowanego odsetka objawowych incydentów sercowych lub zmian wartości LVEF u pacjentów otrzymujących trastuzumab jednocześnie z 
taksanem po wcześniejszej terapii antracyklinami, który wynosił do 2,37% w porównaniu z około 1% w dwóch grupach porównawczych (antracyklina plus cyklofosfamid, a następnie 
taksan, karboplatyna i trastuzumab). W czterech dużych badaniach klinicznych dotyczących terapii uzupełniającej stwierdzono następujące czynniki ryzyka wystąpienia zdarzeń 
kardiologicznych: starszy wiek (>50 lat), mała wartość LVEF (<55%) w punkcie wyjściowym, przed rozpoczęciem lub w trakcie terapii paklitakselem, zmniejszenie wartości LVEF o 
10–15 punktów procentowych oraz wcześniejsze lub jednoczesne stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych. U pacjentów otrzymujących trastuzumab po zakończeniu 
chemioterapii uzupełniającej ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności serca wiązało się ze stosowaniem większej dawki kumulacyjnej antracykliny podanej przed rozpoczęciem 
leczenia trastuzumabem oraz ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) pacjenta wynoszącym >25 kg/m2. Leczenie neoadiuwantowe-adiuwantowe: U pacjentów z wczesnym rakiem piersi 
kwalifikujących się do leczenia neoadiuwantowego – adiuwantowego trastuzumab należy stosować jednocześnie z antracyklinami wyłącznie u pacjentów nieotrzymujących 
wcześniej chemioterapii i wyłącznie z zastosowaniem schematów leczenia zawierających małą dawkę antracyklin, tj. maksymalną dawkę kumulacyjną doksorubicyny wynoszącą 
180 mg/m2 pc. lub epirubicyny wynoszącą 360 mg/m2 pc. Jeżeli w ramach terapii neoadiuwantowej pacjentów poddano jednocześnie leczeniu z zastosowaniem pełnego kursu 
składającego się z antracykliny w małej dawce i trastuzumabu, nie należy podawać dodatkowej chemioterapii cytotoksycznej po leczeniu operacyjnym. W pozostałych sytuacjach 
klinicznych decyzja o konieczności zastosowania dodatkowej chemioterapii cytotoksycznej zależy od czynników indywidualnych. Doświadczenie dotyczące stosowania jednoczesnej 
terapii trastuzumabem i schematami leczenia z antracykliną w małej dawce jest obecnie ograniczone do wyników badania MO16432. W podstawowym badaniu MO16432 
trastuzumab podawano równocześnie z chemioterapią neoadiuwantową złożoną z trzech cykli doksorubicyny (skumulowana dawka 180 mg/m2 pc.). W grupie przyjmującej 
trastuzumab częstość występowania objawowych zaburzeń czynności serca wynosiła 1,7%. Doświadczenie kliniczne u pacjentów w wieku powyżej 65 lat jest ograniczone. Reakcje 
związane z podaniem wlewu i nadwrażliwość: Zgłaszano ciężkie reakcje związane z podaniem wlewu trastuzumabu, takie jak duszność, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, 
świszczący oddech, nadciśnienie, skurcz oskrzeli, tachyarytmia nadkomorowa, zmniejszona saturacja tlenem, anafilaksja, zespół zaburzeń oddechowych, pokrzywka i obrzęk 
naczynioruchowy. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych powikłań, można stosować premedykację. Większość tych objawów występuje podczas lub w ciągu 2,5 godziny od 
rozpoczęcia pierwszego wlewu. W przypadku wystąpienia reakcji związanych z podaniem wlewu należy wlew przerwać lub spowolnić, a pacjenta należy obserwować do czasu 
ustąpienia wszystkich stwierdzonych objawów. W leczeniu tych objawów można stosować leki przeciwbólowe/przeciwgorączkowe, takie jak petydyna lub paracetamol bądź leki 
przeciwhistaminowe, takie jak difenhydramina. U większości pacjentów objawy ustąpiły i następnie otrzymali oni kolejne wlewy trastuzumabu. W leczeniu ciężkich reakcji z 
powodzeniem stosowano leczenie wspomagające, takie jak tlenoterapia, leki z grupy agonistów receptora beta i kortykosteroidy. Rzadko reakcje te związane są z gwałtownym 
przebiegiem klinicznym kończącym się zgonem pacjenta. U pacjentów z dusznością spoczynkową spowodowaną powikłaniami zaawansowanej choroby nowotworowej i chorobami 
współistniejącymi ryzyko związanych z podaniem wlewu powikłań prowadzących do zgonu może być zwiększone. Dlatego takich pacjentów nie należy leczyć trastuzumabem. 
Zgłaszano również przypadki początkowej poprawy, po której następowało pogorszenie stanu klinicznego oraz opóźnione reakcje z gwałtownym przebiegiem klinicznym. Przypadki 
zgonu występowały w okresie od kilku godzin do maksymalnie jednego tygodnia następującego po podaniu wlewu. Bardzo rzadko początek objawów związanych z podaniem wlewu 
i zaburzeniami oddechowymi występował u pacjentów po czasie dłuższym niż sześć godzin od rozpoczęcia wlewu trastuzumabu. Należy ostrzec pacjentów o możliwości wystąpienia 
takiego opóźnienia i poinstruować o konieczności skontaktowania się z lekarzem w razie wystąpienia tych objawów. Zdarzenia ze strony układu oddechowego: Po wprowadzeniu 
trastuzumabu do obrotu zgłaszano przypadki ciężkich zdarzeń ze strony układu oddechowego. Przypadki te sporadycznie kończyły się zgonem pacjenta. Ponadto zgłaszano 
przypadki śródmiąższowej choroby płuc obejmującej nacieki w płucach, zespół ostrej niewydolności oddechowej, zapalenie płuc, wysięk opłucnowy, zaburzenia oddechowe, ostry 
obrzęk płuc i niewydolność oddechową. Do czynników ryzyka rozwoju śródmiąższowej choroby płuc należą wcześniejsze lub jednoczesne terapie z zastosowaniem innych metod 
leczenia przeciwnowotworowego, o których wiadomo, że są z takim ryzykiem związane, takie jak terapia taksanami, gemcytabiną, winorelbiną i radioterapia. Te zdarzenia 
niepożądane mogą wystąpić jako objaw reakcji związanej z podaniem wlewu lub jako reakcja opóźniona. U pacjentów z dusznością spoczynkową spowodowaną powikłaniami 
zaawansowanej choroby nowotworowej i chorobami współistniejącymi, ryzyko powikłań ze strony układu oddechowego może być zwiększone. Dlatego pacjentów takich nie należy 
leczyć trastuzumabem. Należy zachować ostrożność ze względu na możliwość rozwoju zapalenia płuc, szczególnie u pacjentów otrzymujących jednocześnie taksany. Substancje 
pomocnicze. Zawartość sorbitolu: Każda fiolka produktu leczniczego Ogivri® 150 mg zawiera 115,2 mg sorbitolu. Każda fiolka produktu leczniczego Ogivri® 420 mg zawiera 322,6 
mg sorbitolu. Pacjentom z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy (HFI) nie wolno podawać tego leku, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Przed podaniem tego produktu 
leczniczego od każdego pacjenta należy zebrać dokładny wywiad dotyczący występowania objawów dziedzicznej nietolerancji fruktozy. Sód. Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 
mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy uznaje się go za „wolny od sodu”. Działania niepożądane: Podsumowanie profilu bezpieczeństwa: Wśród zgłaszanych dotychczas 
najcięższych i (lub) najczęściej występujących działań niepożądanych po zastosowaniu trastuzumabu (podawanego dożylnie i podskórnie), wymieniane są zaburzenia czynności 
serca, reakcje związane z podaniem wlewu, toksyczność hematologiczna (zwłaszcza neutropenia) oraz zakażenia i działania niepożądane związane z układem oddechowym. 
Zestawienie działań niepożądanych: zastosowano następujące kategorie częstości występowania: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do 
<1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej 
częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością. Działania niepożądane zgłaszano w związku z dożylnym stosowaniem 
trastuzumabu w monoterapii lub w skojarzeniu z chemioterapią, podczas podstawowych badań klinicznych (n = 8386) oraz w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu. Wszystkie 
działania niepożądane przedstawiono na podstawie najczęściej procentowo odnotowanych działań w podstawowych badaniach klinicznych. Ponadto uwzględniono działania 
niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu leku do obrotu. Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem podawanego dożylnie trastuzumabu w monoterapii lub w 
skojarzeniu z chemioterapią w ramach podstawowych badań klinicznych (n = 8386) oraz w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu: Bardzo często: zakażenie, zapalenie 
nosogardzieli, gorączka neutropeniczna, niedokrwistość, neutropenia, zmniejszenie liczby krwinek białych / leukopenia, małopłytkowość, zmniejszenie/utrata masy ciała, jadłowstręt, 
bezsenność, 1drżenie, zawroty głowy, ból głowy, parestezje, zaburzenie smaku, zapalenie spojówek, zwiększone wydzielanie łez, 1zmniejszenie ciśnienia krwi, 1zwiększenie 
ciśnienia krwi, 1nieregularna akcja serca, 1trzepotanie serca, zmniejszenie frakcji wyrzutowej*, uderzenia gorąca, +duszność, kaszel, krwawienie z nosa, wodnisty wyciek z nosa, 
biegunka, wymioty, nudności, 1obrzęk warg, ból brzucha, niestrawność, zaparcie, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, rumień, wysypka, 1obrzęk twarzy, łysienie, zaburzenie 
paznokci, erytrodyzestezja dłoniowo-podeszwowa, ból stawów, 1napięcie mięśniowe, ból mięśni, osłabienie, ból w klatce piersiowej, dreszcze, uczucie zmęczenia, objawy 
grypopodobne, reakcje związane z podaniem wlewu, ból, gorączka, zapalenie błon śluzowych, obrzęk obwodowy. Często: posocznica neutropeniczna, zapalenie pęcherza, grypa, 
zapalenie zatok, zakażenie skory, zapalenie błony śluzowej nosa, zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie dróg moczowych, zapalenie gardła, nadwrażliwość, lęk, 



depresja, neuropatia obwodowa, wzmożone napięcie mięśniowe, senność, zespół suchego oka, +niewydolność serca (zastoinowa), +,1tachyarytmia nadkomorowa, kardiomiopatia, 
1kołatanie serca, +,1niedociśnienie, rozszerzenie naczyń krwionośnych, +zapalenie płuc, astma, zaburzenie czynności płuc, +wysięk opłucnowy, żylaki odbytu, suchość jamy ustnej, 
uszkodzenie komórek wątroby, zapalenie wątroby, tkliwość wątroby, trądzik, suchość skory, wybroczyny krwawe, nadmierna potliwość, wysypka plamisto-grudkowa, świąd, 
łamliwość paznokci, zapalenie skory, zapalenie stawów, ból pleców, ból kości, skurcze mięśni, ból szyi, ból kończyny, zaburzenie czynności nerek, zapalenie piersi / zapalenie 
sutka, złe samopoczucie, obrzęk, stłuczenie. Niezbyt często: głuchota, wysięk osierdziowy, +,1świszczący oddech, zapalenie płuc, pokrzywka. Rzadko: +reakcja anafilaktyczna, 
+wstrząs anafilaktyczny, żółtaczka. Częstość nieznana: progresja nowotworu złośliwego, progresja choroby nowotworowej, hipoprotrombinemia, trombocytopenia immunologiczna, 
zespół rozpadu guza, hiperkaliemia, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, krwotok siatkówkowy, wstrząs kardiogenny, obecność rytmu cwałowego, +włóknienie płuc, +zaburzenia
oddechowe, +niewydolność oddechowa, +nacieki płucne, +ostry obrzęk płuc, +zespół ostrej niewydolności oddechowej, +skurcz oskrzeli, +niedotlenienie, +zmniejszona saturacja
tlenem, obrzęk krtani, prawidłowe oddychanie tylko w pozycji pionowej, obrzęk płuc, śródmiąższowa choroba płuc, obrzęk naczynioruchowy, błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek, 
glomerulonefropatia, niewydolność nerek; ciąża, połóg i okres okołoporodowy: małowodzie, niedorozwój nerek, niedorozwój płuc. +Oznacza działania niepożądane, które zostały 
zgłoszone w związku ze zgonem. +Oznacza działania niepożądane, które zostały zgłoszone głownie w związku z reakcjami związanymi z podaniem wlewu. Szczegółowe dane 
procentowe nie są dostępne. *Obserwowane w terapii skojarzonej po leczeniu antracyklinami oraz w skojarzeniu z taksanami. Opis wybranych działań niepożądanych: Zaburzenia
czynności serca: Często występującym działaniem niepożądanym związanym ze stosowaniem trastuzumabu jest zastoinowa niewydolność serca (klasa II–IV wg NYHA), którą 
wiązano z przypadkami zgonu. U pacjentów leczonych trastuzumabem obserwowano objawy przedmiotowe i podmiotowe zaburzeń czynności serca, takie jak duszność (również 
w pozycji leżącej), nasilony kaszel, obrzęk płuc, rytm cwałowy S3 lub zmniejszenie frakcji wyrzutowej lewej komory. W 3 podstawowych badaniach klinicznych dotyczących 
stosowania trastuzumabu (w ramach terapii adiuwantowej) w skojarzeniu z chemioterapią, częstość zaburzeń czynności serca stopnia 3/4 (w szczególności objawowej zastoinowej 
niewydolności serca) była zbliżona u pacjentów otrzymujących tylko chemioterapię (tzn. nieotrzymujący trastuzumabu) oraz u pacjentów, którzy otrzymywali trastuzumab 
sekwencyjnie po chemioterapii taksanem (0,3–0,4%). Wskaźnik ten był największy u pacjentów, którym podawano trastuzumab jednocześnie z taksanem (2,0%). Dane dotyczące 
jednoczesnego stosowania trastuzumabu i antracykliny w małej dawce w ramach leczenia neoadiuwantowego są ograniczone. Gdy trastuzumab podawano po ukończeniu 
chemioterapii adiuwantowej, po okresie obserwacji kontrolnej o medianie czasu trwania wynoszącej 12 miesięcy, u 0,6% pacjentów z grupy leczonej jeden rok obserwowano 
przypadki niewydolności serca klasy III–IV wg NYHA. W badaniu BO16348, po okresie obserwacji kontrolnej o medianie czasu trwania wynoszącej 8 lat, częstość występowania 
ciężkiej zastoinowej niewydolności serca (klasa III i IV wg NYHA) w grupie leczonej trastuzumabem przez 1 rok, wynosiła 0,8%, a wskaźnik występowania łagodnych objawowych i 
bezobjawowych zaburzeń czynności lewej komory wynosił 4,6%. Odwracalność ciężkiej zastoinowej niewydolności serca (definiowanej jako sekwencja co najmniej dwóch kolejnych 
wartości LVEF ≥50% po zdarzeniu) obserwowano u 71,4% pacjentów leczonych trastuzumabem. Odwracalność łagodnych objawowych i bezobjawowych zaburzeń czynności lewej 
komory wykazano u 79,5% pacjentów. Około 17% zdarzeń związanych z zaburzeniem czynności serca wystąpiło po ukończeniu terapii trastuzumabem. W podstawowych badaniach 
klinicznych dotyczących stosowania trastuzumabu podawanego dożylnie częstość występowania zaburzeń czynności serca wynosiła 9–12% w przypadku terapii skojarzonej z
paklitakselem w porównaniu z 1–4% gdy paklitaksel stosowano w monoterapii. U pacjentów, u których trastuzumab stosowano w monoterapii, częstość występowania zaburzeń 
serca wynosiła 6–9%. Największy odsetek przypadków zaburzeń czynności serca stwierdzono wśród pacjentów otrzymujących trastuzumab jednocześnie z 
antracykliną/cyklofosfamidem (27%) i był on znacząco większy niż w przypadku stosowania antracykliny/cyklofosfamidu w monoterapii (7–10%). W kolejnym przeprowadzonym 
badaniu, w którym czynność serca monitorowano w sposób prospektywny, częstość występowania objawowej zastoinowej niewydolności serca wynosiła 2,2% wśród pacjentów 
otrzymujących trastuzumab i docetaksel w porównaniu z 0% pacjentów otrzymujących docetaksel w monoterapii. U większości pacjentów (79%), u których wystąpiły zaburzenia 
czynności serca podczas tych badań, stwierdzono poprawę po zastosowaniu standardowego leczenia zastoinowej niewydolności serca. Reakcje związane z podaniem wlewu, 
reakcje rzekomoalergiczne i nadwrażliwość: Szacuje się, że około 40% pacjentów leczonych trastuzumabem doświadczy wystąpienia pewnych rodzajów reakcji związanych z 
podaniem wlewu. Jednak większość takich reakcji ma nasilenie łagodne do umiarkowanego (według klasyfikacji NCI-CTC) i występuje zazwyczaj we wczesnym okresie leczenia, 
np. podczas pierwszego, drugiego i trzeciego wlewu, zmniejszając swoją częstość w kolejnych wlewach. Do objawów reakcji należą: dreszcze, gorączka, duszność, niedociśnienie, 
świszczący oddech, skurcz oskrzeli, tachykardia, zmniejszenie saturacji tlenem, zaburzenia oddechowe, wysypka, nudności, wymioty i ból głowy. Częstość występowania reakcji 
związanych z podaniem wlewu z uwzględnieniem wszystkich stopni nasilenia różniła się pomiędzy badaniami w zależności od wskazania, metodologii zbierania danych oraz od 
tego, czy trastuzumab stosowano jednocześnie z chemioterapią, czy w monoterapii. Ciężkie reakcje anafilaktyczne wymagające natychmiastowej dodatkowej interwencji zwykle 
mogą wystąpić podczas pierwszego lub drugiego wlewu trastuzumabu i mogą wiązać się ze zgonem pacjenta. Zgłaszano pojedyncze przypadki wystąpienia reakcji 
anafilaktoidalnych. Toksyczność hematologiczna: Bardzo często występowały gorączka neutropeniczna, leukopenia, niedokrwistość, małopłytkowość i neutropenia. Częstość 
występowania hipoprotrombinemii jest nieznana. Ryzyko neutropenii może być nieznacznie zwiększone przy podawaniu trastuzumabu wraz z docetakselem po leczeniu 
antracyklinami. Zdarzenia związane z układem oddechowym: W związku ze stosowaniem trastuzumabu występują ciężkie działania niepożądane ze strony układu oddechowego, 
które wiązano ze zgonem pacjenta. Należą do nich m.in. nacieki w płucach, ostry zespół zaburzeń oddechowych, zapalenie płuc, wysięk w opłucnej, zaburzenia oddechowe, ostry 
obrzęk płuc i niewydolność oddechowa. Immunogenność: W badaniu dotyczącym leczenia neoadiuwantowego-adiuwantowego raka piersi we wczesnym stadium (BO22227) z
okresem obserwacji kontrolnej przekraczającym średnio 70 miesięcy u 10,1% (30/296) pacjentek leczonych trastuzumabem w postaci dożylnej doszło do rozwoju przeciwciał 
skierowanych przeciwko trastuzumabowi. Neutralizujące przeciwciała przeciw trastuzumabowi wykryto w próbkach pobranych po punkcie wyjścia u 2 spośród 30 pacjentek w grupie 
leczonej trastuzumabem podawanym dożylnie. Znaczenie kliniczne tych przeciwciał nie jest znane. Obecność przeciwciał przeciwko trastuzumabowi nie ma wpływu na właściwości 
farmakokinetyczne, skuteczność (określaną na podstawie całkowitej odpowiedzi patologicznej [pCR] oraz czasu przeżycia bez zdarzeń [EFS]) i bezpieczeństwo stosowania 
określane na podstawie wystąpienia reakcji związanych z podaniem trastuzumabu w postaci dożylnej. Nie są dostępne dane dotyczące immunogenności trastuzumabu w przypadku 
raka żołądka. Zmiana leczenia trastuzumabem podawanym dożylnie na leczenie trastuzumabem podawanym podskórnie i na odwrót: Badanie MO22982 dotyczyło zmiany leczenia 
trastuzumabem podawanym dożylnie na leczenie trastuzumabem podawanym podskórnie i na odwrót, a pierwszorzędowym celem tego badania była ocena preferencji pacjentów 
dotyczących dożylnej lub podskórnej drogi podania trastuzumabu. 2 kohorty pacjentów (jedną stosującą preparat w fiolce podawany podskórnie i jedną stosującą preparat podawany 
podskórnie w systemie podawania) oceniano w badaniu z 2 grupami leczenia prowadzonym metodą naprzemienną z udziałem 488 pacjentów randomizowanych do jednej z dwóch 
rożnych sekwencji leczenia trastuzumabem podawanym co trzy tygodnie (dożylnie [Cykle 1-4] → podskórnie [Cykle 5-8] lub podskórnie [Cykle 1-4] → dożylnie [Cykle 5-8]). Pacjenci 
nigdy wcześniej nie byli leczeni trastuzumabem podawanym dożylnie (20,3%) lub otrzymywali już trastuzumab podawany dożylnie (79,7%). W przypadku sekwencji leczenia 
„dożylnie → podskórnie” (skumulowane dane kohort stosujących preparat podawany podskórnie w fiolce i preparat podawany podskórnie w systemie podawania) opisywany odsetek 
zdarzeń niepożądanych (wszystkich stopni) występujących przed zmianą leczenia (Cykle 1-4) i po zmianie leczenia (Cykle 5-8) wynosił odpowiednio 53,8% w porównaniu z 56,4%; 
w przypadku sekwencji leczenia „podskórnie → dożylnie” (skumulowane dane kohort stosujących preparat podawany podskórnie w fiolce i preparat podawany podskórnie w 
systemie podawania) opisywany odsetek zdarzeń niepożądanych (wszystkich stopni) występujących przed zmianą leczenia i po zmianie leczenia wynosił odpowiednio 65,4% w 
porównaniu z 48,7%. Odsetek ciężkich zdarzeń niepożądanych, zdarzeń niepożądanych stopnia 3 i przypadków rezygnacji z leczenia z powodu wystąpienia zdarzeń niepożądanych 
przed zmianą leczenia (Cykle 1-4) był niski (< 5%) i zbliżony do odsetka po zmianie leczenia (Cykle 5-8). Nie zgłoszono żadnych zdarzeń niepożądanych stopnia 4 ani stopnia 5. 
Podmiot odpowiedzialny: Mylan S.A.S., 117 allee des Parcs, 69800 Saint-Priest, Francja. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i nazwa organu, który je wydał:
EU/1/18/1341/001, EU/1/18/1341/002 wydane przez Komisję Europejską. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania
– Rpz. Produkt leczniczy dostępny bezpłatnie w ramach programu lekowego: B.9 Leczenia chorych na raka piersi i B.58 Leczenie zaawansowanego raka żołądka. Niniejsza
informacja została przygotowana dnia 26.08.2021 na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego Ogivri® zatwierdzonej 15.03.2021, z którą należy zapoznać się przed
zastosowaniem leku. Dodatkowe informacje dostępne są w Mylan Healthcare Sp. z o.o., ul Postępu 21B, 02-676 Warszawa, tel. 22 546 64 00, fax: 22 546 64 02. 


