Maximalizujte potenciál
celkového přežití (OS)
pro pacienty s dobrým
výkonnostním
stavem ve 3. linii
léčby metastatického
kolorektálního karcinomu
(mCRC)1,2

Zkrácené informace o léčivém přípravku
STIVARGA® 40 mg potahované tablety
Název přípravku: STIVARGA 40 mg potahované tablety. Složení: regorafenibum 40 mg v 1 tabletě. Indikace:
1) Monoterapie dospělých pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC), kteří byli dříve léčeni dostupnými typy léčby nebo kteří nejsou vhodnými kandidáty
pro dostupné typy léčby. Tyto typy léčby zahrnují chemoterapii na bázi fluoropyrimidinů, anti VEGF léčbu a anti EGFR
léčbu. 2) Monoterapie dospělých pacientů s neresekovatelnými nebo metastazujícími gastrointestinálními stromálními
nádory (GIST), u kterých došlo k progresi na předchozí léčbě
imatinibem a sunitinibem nebo kteří tuto léčbu netolerovali.
3) Monoterapie dospělých pacientů s hepatocelulárním
karcinomem (HCC), kteří byli předtím léčeni sorafenibem.
Dávkování a způsob podání: U všech indikací je doporučená dávka 160 mg 1× denně po dobu 3 týdnů s následujícím
1týdenním obdobím bez léčby. Tablety regorafenibu by se
měly polykat celé a zapíjet vodou po lehkém jídle, které
neobsahuje více než 30 % tuku. Případné úpravy dávky
se mají provádět v krocích po 40 mg (jedna tableta) podle
individuální bezpečnosti a tolerance. Kontraindikace:
Hypersenzitivita na léčivou nebo pomocnou látku. Zvláštní
upozornění a opatření: Doporučuje se provádět: vyšetření krevního obrazu a koagulačních parametrů hlavně
u pacientů se stavy predisponujícími ke krvácení a u těch,
kteří jsou léčeni léky, které zvyšují riziko krvácení, vyšetření jaterních funkcí před léčbou a počas léčby (jaterní
testy každé dva týdny během prvních 2 měsíců) a pečlivě monitorovat celkovou bezpečnost u pacientů s lehkou
nebo středně těžkou poruchou funkce jater. U pacientů

s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh C) není přípravek
STIVARGA doporučen. Doporučuje se měření krevního tlaku
před zahájením a po dobu léčby, léčit případnou hypertenzi
a v případě hypertenzní krize léčbu přípravkem STIVARGA
vysadit, sledovat pacienty s anamnézou ischemické choroby
srdeční s ohledem na klinické známky a příznaky ischemie myokardu. U pacientů, u kterých se vyvine syndrom
reverzibilní zadní encefalopatie (PRES) je doporučeno
ukončit léčbu přípravkem STIVARGA a provádět kontrolu
hypertenze a podpůrnou léčbu dalších příznaků. V případě
významné dermatologické toxicity, hypertenze, krvácení,
srdeční ischémie/infarktu, GIT perforace a píštěle, zhoršení
infekčních příhod, trvalých nebo recidivujících významných
abnormalit biochemických a metabolických laboratorních
vyšetření nebo před závažným chirurgickým výkonem zvážit
přerušení léčby (trvalé či přechodné). U některých pacientů
se vyvinula hypothyreóza vyžadující hormonální substituční
léčbu. V případě suspektního předávkování má být přípravek STIVARGA okamžitě vysazen, má být zahájena lékařem
prováděná nejlepší podpůrná péče a pacient má být sledován až do klinické stabilizace. Neexistují dostatečné údaje
o pacientech, kteří ukončili léčbu sorafenibem kvůli toxicitě
související s sorafenibem nebo jen tolerovali nízkou dávku
(< 400 mg denně) sorafenibu. Léčivý přípravek STIVARGA
v denní dávce 160 mg obsahuje 55,8 mg sodíku a 1,68 mg
sójového lecithinu. Fertilita, těhotenství a kojení: Ženy
ve fertilním věku musí být informovány, že regorafenib
může způsobit poškození plodu. Ženy ve fertilním věku
a muži mají používat účinnou antikoncepci během léčby
a až 8 týdnů po ukončení terapie. Přípravek STIVARGA
lze v těhotenství použít pouze tehdy, pokud to je nezbytně
nutné a po pečlivém zvážení přínosů pro matku a rizika pro
plod, během léčby nekojit. Interakce: Inhibitory CYP3A4,
UGTA9, P-glykoproteinu, BCRP a induktory CYP3A4, substráty UGT1A1 a UGT1A9, BCRP, P-glykoproteinu, CYP2B6,
CYP2C8, CYP2C19, CYP2C9, CYP2B6, antibiotika a látky
sekvestrující žlučové kyseliny. Inhibitory a induktory BCRP
a P glykoproteinu mohou ovlivňovat expozici M 2 a M 5.
Nežádoucí účinky: Nejzávažnějšími nežádoucími účinky

u pacientů léčených přípravkem STIVARGA jsou závažné
poruchy funkce jater, krvácení, gastrointestinální perforace
a infekce. Nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky jsou
bolest, kožní reakce ruka-noha, astenie/únava, průjem,
snížení chuti k jídlu a příjmu potravy, hypertenze a infekce.
Ostatní klinicky významné nežádoucí účinky byly hlášeny
s nižší četností. Podrobnější informace naleznete v SPC přípravku STIVARGA. Podmínky uchovávání: Uchovávejte
v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce. Vysoušedlo
ponechte v lahvičce. Držitel rozhodnutí o registraci:
Bayer AG, 513 68 Leverkusen, Německo. Registrační
číslo: EU/1/13/858/001-002 Datum poslední revize
textu*: 19. 9. 2019.
Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis a je hrazen
ve všech schválených indikacích z prostředků veřejného
zdravotního pojištění. Aktuální výši a podmínky úhrady
naleznete na www.sukl.cz. Před předepsáním léčivého
přípravku si pečlivě přečtěte úplnou informaci o přípravku. Souhrn údajů o přípravku i s informacemi, jak hlásit
nežádoucí účinky najdete na www.bayer.cz nebo obdržíte
na adrese BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5,
Česká republika.
*Všimněte si prosím změn v informacích o léčivém přípravku (datum revize textu).
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