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2020 מרץ  

 רופא/ה נכבד/ה

 רוקח/ת נכבד/ה 

 

   . נו עודכ Cyramza של התכשיר  ולצרכן  לרופא  ניםחברת לילי מבקשת להודיעכם כי העלו

 שינויים המהווים החמרה מסומנים בצהוב, מידע  שהתווסף מסומן  בכחול  ומידע  שהוסר  מסומן  באדום . 
 
 

                ,בברכה   
רונן שוורץ                                                                                                                         
מונהמרוקח                                                                                                                            

 
 

Cyramza 10 mg /ml 

 מ"ל\מ"ג 10 סירמזה

  .ramucirumab 10 mg/ml :פעיל במרכי

 

 ההתוויה המאושרת לתכשיר: 

Cyramza in combination with paclitaxel is indicated for the treatment of adult patients with advanced 
gastric cancer or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma with disease progression after prior 
platinum and fluoropyrimidine chemotherapy (see section 5.1).  

Cyramza monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with advanced gastric cancer or 

gastro-oesophageal junction adenocarcinoma with disease progression after prior platinum or 

fluoropyrimidine chemotherapy, for whom treatment in combination with paclitaxel is not appropriate (see 

section 5.1). 

Cyramza, in combination with FOLFIRI (irinotecan, folinic acid, and 5-fluorouracil), is indicated for the 
treatment of adult patients with metastatic colorectal cancer (mCRC) with disease progression on or after 
prior therapy with bevacizumab, oxaliplatin and a fluoropyrimidine. 

Cyramza in combination with docetaxel is indicated for the treatment of adult patients with locally 
advanced or metastatic non-small cell lung cancer with disease progression after platinum-based 

chemotherapy. 

 

 

 : הינם  לרופא  בעלון העיקריים  העדכונים 
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4.4 Special warnings and precautions for use 

 

Traceability 

In order to improve traceability of biological medicinal products, the name and the batch number 

of the administered product should be clearly recorded 

…………………………………………………………. 

Aneurysms and artery dissections 
The use of VEGF pathway inhibitors in patients with or without hypertension may promote the 
formation of aneurysms and/or artery dissections. Before initiating Cyramza, this risk should be 
carefully considered in patients with risk factors such as hypertension or history of aneurysm. 

4.8 Undesirable effects  

Adverse reactions from other sources  

ADRs of aneurysms and artery dissections have a frequency of ‘not known’.  

Reporting of adverse suspected reactions 

Reporting suspected adverse reactions after authorization of the medicinal product is important. It allows 
continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. 

Any suspected adverse events should be reported to the Ministry of Health according to the National 

Regulation by using an online form  

https://sideeffects.health.gov.il/ 

http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il 

 

 הינם:  לצרכן  בעלוןהעדכונים העיקריים 

 וש בתרופה לפני השימ .1
 

 .קרע בדופן כלי הדם דופן כלי הדם( או והיחלשות של מפרצת )הרחבה ה לךתהי ולך א שי
 
 
 
 

 לוואי   תופעות. 4

 

 בני אדם(:  10מתוך  1-)עלולות להופיע ביותר מ  מאוד  שכיחות לוואי  תופעות 

 ראש כאב -

 חום המלווה בספירה נמוכה של תאי דם לבנים- 

 רגל"(-תחושה/עקצוץ, כאב ו/או קילוף עור בידיים ו/או ברגליים )מכונה "תסמונת ידאודם, נפיחות, חוסר - 

 רמות נמוכות של חלבון המכונה אלבומין בדם -

 

https://sideeffects.health.gov.il/
http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il
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 בני אדם(:  10מתוך  1שכיחות )עלולות להופיע בעד  לוואי  תופעות 

 ראש כאב -

 חום המלווה בספירה נמוכה של תאי דם לבנים  -

 רמות נמוכות של חלבון המכונה אלבומין בדם -

 תגובות הנילוות לעירוי -

 רגל"(-אודם, נפיחות, חוסר תחושה/עקצוץ, כאב ו/או קילוף עור בידיים ו/או ברגליים )מכונה "תסמונת יד -

 

 כלי דופן של והיחלשות הרחבה(:הקיימים הנתונים מתוך להערכה ניתנת אינה)השכיחות  ידועה אינה שכיחותןתופעות לוואי 

 (עורקיםב קרעיםו)מפרצות  הדם כלי בדופן קרע או הדם

 . הטיפול בסירמזה נקשר בתגובות הנילוות לעירוי. 

 דיווח תופעות לוואי
 

הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" יתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על נ

ידי -המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על( www.health.gov.ilשנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות )

 כניסה לקישור:

https://sideeffects.health.gov.il/ 

http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il  

           

דכנים לרופא ולצרכן נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד  . העלונים המעו קיימים עדכונים נוספים
09-, רעננה  טל': 4הבריאות וניתן לקבלם מודפסים על ידי פנייה לבעל הרישום:  אלי לילי ישראל בע"מ, השיזף 

9606234 
 

 בברכה,               
 
 רונן שוורץ             
 רוקח ממונה          
 
 

 

 

http://www.health.gov.il/
https://sideeffects.health.gov.il/
http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

